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A DOHANYTERMELEST ES DOHANYKERESKEDÉST FELKAROLÓ GAZDASÁGI SZAKLAP
A melegágyak gondozása.

Múltkori czikkflnkben a vetésről 
mondottuk el nézeteinket, most a me
legágyak gondozásáról kivánunk szólam, 
arról a fontos munkáról, mely megkez
dődik azonnal, mihelyt az elvetett mag 
kikéi. Legelső dolog az öntözés, melyet 
napjában egyszer, délelőtt kilencz és 
tiz óra közt kell végezni igen sürü szfi- 
röjfl locsoló kannával. A viz, mely min
dig csak langyos lehet, eleintén 20—24 
fokú legyen. A locsolás ne magasról s 
megállapodás nélkül történjék, mert a 
folytonos újrakezdés kisodorná a föld
ből a gyenge palánfot.

Kádban vagy hordóban tartsunk 
mindig vizet, s ha az idő enyhe vagy 
verőfényes, maradjon födetlennl az edény, 
hogy benne a viz kissé megposhadjon. 
Nem árt, ha öntfink hozzá kis trágyá
iét is.

Ha a melegágyon balba vagy más 
rovar mutatkoznék, akkor megszáritott 
és tinómra tö rt aprómarha-hulladékot 
keverjünk össze fahamuval, s szitáljuk 
rá e keveréket sürü szitán a meleg
ágyra. Csakhogy e műtét előtt jó  lesz 
a palántát meglocsolni a rendes langyos 
vízzel, melyhez cserfakéregből készített 
lúgot teszünk. Azért kell előbb meglo
csolni a melegágyat, hogy az aprómarha- 
hulladék jobban rátapadjon.

Ha az idő hideg és szeles, nem 
szabad a melegágyat födetlenül hagyni, 
de szellőztetés végett le kell venni min
dig néhány perezre a takarót.

De nemcsak a széltől és hidegtől 
kell a melegágyat megóvni, hanem a 
netán hirtelen bekövetkezhető erős nap 
sütéstől is meg kell őrizni, m ert a nap 
nagy hősége a gyenge palántát kiper
zseli és tönkre teszi.

Tehát arra is ügyeljünk, hogy a 
melegágy lehetőleg közép légmérsék
letben legyen mindig.

Ködös napokon nagyon kell a ta 
karásra vigyázni, m ert a köd a legna
gyobb ellenségek közé tartozik, mely a 
palántára penészt és rothadást terjeszt.

Minthogy igen gyakori dolog, hogy 
a palánta foltos, egy helyen túlságosan 
sürü, más helyen egészen üres, tehát 
első dolgunk legyen, mihelyt a palánta 
négy levélbe jn t, a ritkítás és átülte
tés. Tegyük a palántákat az üres he
lyekre és ha oda nem férnének, ki kell 
azokat jól megmivelt trágyás kerti 
földbe ültetni. Csakhogy a hely napos 
és széltől védett legyen. Az ilyen átül
te te tt palántákból, minthogy az átülte
tetés által erősödnek, nemesednek, lesz

a legjobb dohány. Ne vegyük hát ezt 
nagyon közönyösen.

A sűrű palánta, a zárt melegágy 
hevében a szükségelt nedvességtől ki- 
pálik, sőt összerothad. Ez a penész és 
rothadás az egész melegágyon elterjed 
és az egész palántát tönkre teszi. Ezért 
okvetetlenül ritkítani kell a sűrű pa
lántát.

Akárhogy bántunk is el a meleg
ágy beföldelésével, lehetetlen, hogy abba 
a gyom és páré magja meg ne marad
jon. — A mint tehát e gyomok ki
keltek és a palántától megkülönböztet
hetők, azonnal kezdjük meg gyomlálá- 
sukat, mert azok nagyobbrészt gyors 
növésüek lévén, a dohánypalántát ha
mar túlnövik és elnyomják.

A gyomlálás mindig mérsékelt ön
tözés után történjék, mert a száraz föld
del sok palántát szakítanánk ki. és a 
szomszéd palánták gyökerei is föld nél
kül maradnának.

A gyomlálás után ismét meg kell 
a melegágyat locsolni, (de mindig lan
gyos vízzel) hogy a meglazult föld újra 
visszatapadjon.

Azok a melegágyak, melyeket so- 
ronkint vetettek be, igen nagy előny
ben vannak a szórtan vetett melegágyak 
fölött, már csak azért is, mert ezeknek 
két oldala üres és szabad helyei van
nak a gyökér és levél terjedésének.

Ez üres helyekből nemcsak hogy a 
gyom könnyen é9 kényelmesen k iirt
ható, de még egy fából készített kis 
kapaformával meg is kapálhatok, és a 
föld a gyökér mellett rendesen egész 
kapálás formában meglazítható, később 
pedig szükség esetén, ha a palánta va
lamelyik oldalra dűlni látszanék, ezzel 
a kis kapaforma szerszámmal meg lehet 
tölteni.

Ez a kapálás és töltögetés magá
ban véve csudás hatással lesz a dohány- 
termelésre, m ert ez által nemesedni fog 
és erőteljessé válik a palánta oly mérv
ben, hogy az a gazdaközönséget rend
kívül meglepi.

Hosszas hideg esőben a melegágyat 
fedetlenül hagyni nem szabad; csak 
enyhe esőben kell kitakarni, de akkor 
se hagyjuk igy folyvást, hanem ha jól 
megázott, ismét be kell takarnunk.

A dohánylevelek növesztése talajcsövezéssel.
A „dohánynövény öntözése** czimti czikk- 

ben kifejtettem, hogy miért kell a dohány- 
növénynek és milyen nedvesség t . , i. talaj
nedvesség és abból felszálló vizpára. Ks est a 
dohánylevelek természetes sajátságaiból ki ma
gyarázva beigazoltam.

Kifejtettem azt is, miképen lehet a leg
olcsóbban a melegágyakat talajcsövezni, és 
csövek által a melegágy földjét nedvesíteni, 
hogy a mérsékelt nedvesség vizpárává változ
ván és fölszállván, a növényeket növessze.

Most már lássuk a dohányplánták kiül- 
tetését és nyirkosán tartását.

Mi okozza, hogy olyan sok dohányplánta 
kimarad, az az meg nem fogamzik és sok 
utánpótlási költséget okoz ? Az, hogy gyökerei 
megsérülnek, a melegágyból kihúzás által a 
zsenge gyökerek megszakittatnak, héjaik lenyu- 
zatnak s a hideg földbe benyomás által héjaik 
szétnyomatnak és megrepesztetnek. Aztán az 
összenyomott föld meglocsoltatik, mi mellett a 
viz a laza földbe szivárog, ellenben a dohány
plánta összenyomott földgomolyája kiszárad, 
a föld meglocsolt felrétege megcserepesedik s 
az igy kiültetett dohányplántának tehát el 
kell vesznie.

A ki a dohányplántával kiültetésekor 
kíméletesen bánik, gyökereit inkább beisza- 
polja, mintsem hogy benyomja és zsenge gyö
kereit kíméli, annak minden arravaló plántája 
megfogamzik, nem kell pótültetéssel vesződnie 
8 a megcserepesedett földet bolygatnia, mikor 
megint a zsenge szár héja megsérül s a plánta 
ennek behegeaése előtt nem nőhet.

Minden dohányos tudja, mennyit kell a 
plántákat ápolnia, locsolnia, mig csak az 5-ik 
levele kifejlődik s a rendes első kapálást be
végezheti. Gyakran a gabona már sárgul, az 
aratók már szállingóznak s a dohány alig lát
szik a földön, hogy aztán neki indulván a nö
vésnek, — a forró nap heve ismét megszorítsa 
szárazsággal és ha eső nem jön, kapálni se in 
lehet; ha egy eső után megkapáltuk, a föld 
csakhamar annál mélyebben kiszárad s a dohány- 
termés alig fizeti ki a munkát és fáradságot.

Mindezen kalamitásoknak elejét lehet 
venni t á l  a j  c s ö v e z é s s e l  — és rendes 
munkával.

Erre van a szegény embernek d o h á n y -  
k ó r é j a ,  a módosaid) pedig vegyen h o r- 
g a n y c s ü v e k e t ,  melyekből 100 méter 20 
írttal lesz kapható, ha egész Magyarországból 
2’t0 holdra nálam megrendelés érkezik.

Dohány kóréból lehet ugyan kisebb terü
leten talajcsővezést egy esztendőre készíteni, a 
mig tudnillik a dohánykóré fásabb része el 
nem rothad. De nagyobb területre hosszabb 
és folytonos csövezést létesíteni alig. Mindazon 
által, ha belüktől megtisztított dobánykóré-da- 
rabok az utolsó szántáskor azokba a baráz
dákba bővebben és egymással folytonosságban 
rakatnak, a mely a dohány szüketib sorai Közé 
a középre esik, —- öbleik bővebb locsolásból 
vagy esőzésből vízzel megtelnek, a földet sok
kal tovább tartják nyirkosán, mint a görön- 
gyök.

Ha pedig a viz belőlük elpárolgott, he
lyébe levegő tolult beléjük: a talaj szellőztetést 
eszközük, a mi a növényzet gyarapodására ki
vált dohánynál szükséges.

Mennyire pusztítja és űzi el az ártalmas 
rovarokat az ilyen dohánykóré és leve, ineg- 
figyeiéi dolga lenne, de hogy a dohánykoré 
dofiánytrágyának való, onnan világos, mert 
benne találja az uj növény a szervezetére szük
séges alkatrészeket, melyeket gyökereik a Föld
ben megtalálnak.

Ha a talajcsövezést alkalmazni nem akar
juk, legalább ne alkalmazzuk a locsolást az 
eddig szokott módon, hogy t. i. a gyerekek
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egy-egy bögre vizet a pafántásra öntenek; 
b a fáradságosan hordott vizböl a fele az első 
napon haszontalanul elpárolog s a talajt a pa
lánta tövénél megcserepesiti; — hanem fúrjunk 
egy vastag hegyes lurkóval a palánta mellé és 
gyökerei télé egy tág lyukat, a melybe a viz 
beöntetik, — akkor a tőnél a csereposedési és 
vizolpárolgási kár clhárittatik, ezen művelettel 
a víztöbblet kihordása megtakarittatik s a gyö
kerek több nedvességet kapnak, mintha a viz 
csak a föld felületére kiöntetik s hirtelen elszáll.

A mint a zöldségtermelő nem bízza ma
gát és ültetvényét az időjárás szeszélyére, ha
nem öntözésre rendezi be telepét ha sok, szép 
és jó retket, hagvmát, ugorkát, salátát, ká
posztát termelni akar, éppen úgy nem szabadna 
ezt a dohányosnak szem elöl hagyni. A zöld
ségkertész meglátogatja a telonterületét, de a 
dohányos ezt nem teheti a dohányt fordákban 
kell termeszteni s mindenüvé nem lehet bővizű 
kutakat ásni és lehúzásra berendezni. Ezért 
másképen kell berendezkednie s ez csak hor
dozható horgany-talaj-esövezéssel eszközölhető 
a legolcsóbban és legezélszerübben.

Lássuk tehát a talajnedvesítése alkalmas 
horgonyesövek berendezését és hasznát.

A dohány kapásnövény, tehát sok mun
kát kíván. Ha gabonát és takarmányt ter
mesztünk. azt nagyobb kiterjedésben köny- 
nyebb termeszteni, mert a lábán lévő növény 
nagyon kevés ápolást és költséget kíván, de 
a kapás növényeket sokkal előnyösebb bel
terjesen termeszteni s azt a munkát és költ
séget kisebb területre összpontosítani.

11a a kapás növényeknél belterjes növe
lésnél egy ötödrészszel fokozzuk a termést, 
azaz : ha a jól berendezett és megnövelt 4 
holdon annyi terem, mint különben 5 holdon, 
akkor az ő-ik hold növelési költsége és más
féle hozama a berendezett 4 hold javára esik.

Egy hold növelése költsége átlagosan 
számítva 3ő frt, tehát 10 évre 3őO frt. Ha ezt 
a 4 holdba beruházzuk, az ő-ik hold megadja 
a közönséges más jövedelmet. A dohánynöve
lésre berendezett 4 hold munkáját könnyebben 
s jobban végezheti egv dohányos család, mint 
í> hold, ha ennél az időjárás szeszélyétől függ.

A dohány növény gyors fejlődése kivált 
eleinte legkívánatosabb, hogy sok és nagy 
levele legyen, a melyek a nyár folytán telje
sen megérjenek. Ez pedig csak úgy érhető el, 
ha száraz időjáráskor a talaj nyirkosán tar- 
tatik, sok és hideg esőzéskor a talaj szellőz
tetik. Ez két centiméter átmérőjű és egy méter 
hosszú horganyesövek által eszközölhető s ilyen 
cső kell egy Í600(~~j öles kát. holdra 800 clb., 
mely 10—15 évig eltart és belekerül 160 frtba. 
l)e kerüljön a többi kellékekkel 200 frtba is 
holdankint, 10 évi átlag szerint esik egy évre 
20 forint.

Közönséges növelésnél egy dohánynö
vényre számítható li*— 12 levél. Gyors fejlődés 
mellett, a talajcsapadék és melegség mérsék

lésével talajesövozés által számítható lő—18 
jól kifejlett levéj, tehát 1 6-őd<lel több és jobb 
termés; tehát 4 holdnál ő hold termése, 
vagyis: akkor is, ha a fogamzás olyan hézagos 
lenne, mint i közönséges növelésnél, a meg
maradt növényekből 4 quiutált számítva, kijön 
5 quintál (méterinázsa), mely 20 frt értékű. 
De a talnjcsövezóanél a fogamzás biztosabb és 
a növények sértetlenebbek s igy a hozam is 
nagyobb leond, miután Hollandiában egy 
hektárra lő— 18 quintált számítanak, tehát 
egy holdra 8 métermá/sa esik, mely hozam — 
ha csak 15 írttal is fizettetnék inetennázsán- 
kint, a bevett 120 Írtból felét a növelésre és 
beruházásra számítva, a nyeremény holdankint 
60 Írtra tehető

Födolog azonban a talajesövezésnél az> 
hogy a csövek lerakása után a talaj szellőzte
tésével a föld előbb felmelegszik, mint e nél
kül, azután a kellő melegséggel bíró víznek 
beöntése által az alsó melegség fontartatik s 
a viz párolgása a felszínre csak annyira sogit- 
totik elő, a mennyire azt a gyökerek és leve
lek felfoghatják, nem pedig oly rohamosan, 
mint a felszíni locsolás által. Későbben, hogv 
ez által a gyorsan kifejlett dohánylevelek előbb 
érnek meg, mint az olyan növényeké, melyek 
csak augusztusban mutatnak virágokat s igy 
a természetszerű nyers levélszükséglet a mag 
megérlclésére gyakran csak a derek által szű
nik inog, mi pedig éretlen vizes dohányt 
kapunk, mert tudva lévő dolog, hogv éghajla
tunk alatt minden növénynél az első ucdvke- 
ringés junius végéig tart, a mikoráig a tavaszi 
hajtások és levelek Icghatalmasabhan fejlőd
nek, és ha a fejlődés addig meg nem történt, 
a második nedvkeringés alatt a sarjulevelek- 
böl szép termés nem várható.

Nehogy azonban valaki azzal gyanúsítson, 
hogy én a horganyesövek kel valami gazdag 
üzletet akarok csinálni, kijelentem, hogy én 
azokra szabadalmat nem kértem és kérni nem 
fogok, mindenkinek szabad azokat akármelyik 
bádogosnál csináltatni, csakhogy ilyen áron 
csak az adhatja kár nélkül, a ki azokat nagy
ban gyárthatja és nekem csak erre lesz gon
dom, ha elegendő megrendelés jön.

A talajesövezés léczokkel és agyagcsö
vekkel is történhetik. Egy holdhoz kell 640 
darab 5 méteres lécz, és belekerül 100 frtba, 
de nem tart felényi ideig és nehezen kezel
hető, törik, rothad. E szerint 10—lő  évre 
szintén csak 200 frtba fogna kerülni. Az 
agyagalajjesövek ugyancsak 200 frtba kerülnek 
a gyárból a legközelebbi vasútállomásra szál
lítva, de továbbszállításuk ő —lő frttal többe 
kerülne s azok is törékenyek és nehezen ke
zelhetők ; mig a horganycsövek könnyen kezel
hetők. barázdamélységre tavaszkor (eke után) 
lerakhatok, őszkor kiránthatok, a pajtában 
kitolelhetök és a másik évben ismét más föl
dön használhatók, lő  év múlva pedig ócska 
érezül is eladhatók.

T Á R C Z A .  
Earcxolatok a dohányról.

Ha még megvan valahol a sírja Dr. Rush* I 
nak, Stephensonnak, Mussey, Cullen, Wood- 
w*rt s a jó isten tudja neveiket azoknak 
a doktoroknak, kik vaskos köteteket Írtak a 
dohány élvezete ellen: akkor sírköveikre rá
írhatjuk „Csalatkozott!“ 5$ igy tehotnök Bor- 
ezeliussal és Eberlévcl és nem maradna ki 
Conwell, Bauquelin, Brodie, Hermstiid, Possclt, 
Mae Allister, \ \  aterhouse s igy tovább a múlt 
és jelen évszázad legjelesebb orvosai sem; o 
férfiak tudományuk - teljes erejével küzdöttek 
a dohány élvezete ellen, elemezték a dohányt 
• beigazolták, hogy ilyen olyan méreg ez a 
növény s előbb utóbb kijön a divatból, mivel 
hogy divatnál egyébnek alig is nevezhető. 
Csalatkoztak. Ha Hytchcok orvostudor föl
kelne sírjából és elolvasná a szegedi lapok 
vezércaikkcit, melyekben a hozsannát énekel
nek a kormánynak, mert dohánygyárat ópit 
nekik oda: „őrülten rohanna vissza sírjába44 
alig volna annyi ideje, hogy elmondhatná ma
gúnak : „Az emberiség dohányzó része javit- 
hatlan !“

Volt nagy riadalom Berlinben a sörivók

között nehány évvel azelőtt mikor Kertbenv 
Károly a múlt évben elhalálozott hazánkfiának 
„Bier iát Giftw ezimü müve megjelent. Mi
csoda? Bier ist Gift? Ezren és ezren vették 
a könyveket; valami hat kiadást ért egy év 
a la tt; hisz nem csekélység ám, a németnek 
azt mondani, hogy „a sör méreg \u A sör 
mellett elolvasták s aztán — továbbsöröztek 
és továbbsöröznek.

Nyomban rá Lundahl lépett tol tudomá
nyos kutatásainak éveken át gyűjtött ered
ményével és megjelent a „Tabuk ist Gift I*4 
( Béri in 187ő . )  51 lapon át bizonyítgatja a j 
szerző, hogy a dohány van hivatva arra, mi 
szerint az emberiséget kiirtsa. Ettől nem ijed
tek meg a németek ; nem is kellett hat kiadás | 
belőle. Hogy is lehetne megijedni, mikor már ! 
180 év óta mondják Németországban, hogy | 
«jön a farkas*4 és még mindig nem jö n ! Ili- i 
szén, ha a dohánynak olyan pusztitó ereje ! 
volna, mint Alhinus és Hooper tudé>sok jósol- 1 
ták : akkor bizony ma már se német se ma
gyar nem volna!* Addig pedig, mig mi itt 
vagyunk, népek, dohányozhattok, meg nem 
árt. Nem tudom hol, de meg van írva, ha 
egyebütt nem, hát itten, hogy : „Cerea ae 
Nicotiana et aftlictis requiom inortalilms atfe- 
runt. (A sör és a dohány a fáradt halandónak 
békét és fölviditűst nyujt.44).

Azt is kérdezhetné valaki, hogv: hátha 
a kormány a dohány-engedélyt megtagadja, 
mit csináljon a horgany talajcsövekkel ? Azo
kat minden kertbon, vetoménytáblán, gyümöl
csösben, szőlőben, réten és takarmánvtáblán, 
sőt a gabonatermesztésnél is nagyon előnyösen 
lehet felhasználni. Ha valaki talajcsövezéssel 
dinnyét termeszt, bizton számíthat minden 
□  ölön legalább 10 kr. többletértéket s akkor 
az ogész horganyesőér egy év alatt megtérül 
— egy-egy holdból.

Akárki mit vélekedik a talaj csövezésről 
és ennek gyakorlati alkalmazásáról, én elértem 
czélomat, hogy az eszmét megpendítettem és 
örvendeni fogok, ha tudomásomra jön, hogv a 
kisérlettevö sikert a ra to tt!

K a ez lány Nándor.

A m. kir. dohányjövedék 1867— 1884-ig.
(V isszapillantásnál a jŐTadék elő tti korszakra .)

I r t a : k a z a j  R e z s ő .
Itrt-ik fo ly ta ié* .1 ( l 'tá n n y e m á a  tilo*.)

A magyar dohányjövedék megszüntetését 
illetőleg még a következő észrevételek tehetők :

A magángyárosok oly gyártmányok elő
állításánál, melyek a kincstári gyárakban jelen
leg előállított gyártmányokhoz hasonlók, nél
külözhetik-e a külföldi nyers anyagot s vájjon 
ezen anyagot képesek volnának-e olcsóbban 
beszerezni, mint a kincstár.

A verseny folytán a gyárosok arra töre
kednének, hogy a fogyasztókat minél olcsóbb 
gyártmányokkal lássák e l ; ez pedig a nyers 
anyagnak ugyanazon áron beszerzése mellett 
csak a gyártmány minőségének rovására tör
ténhetnék s nagyon félő, hogy a gyárosok a 
dohány közé idegen anyagokat is kevernének, 
melyek talán az egészségre is ártalmasak 
lehetnek. Ezen körülmény különösen azért 
veendő figyelembe, mert Németországban, hol 
szabad dohánygyártás létezik, lelkiismeretlen 
és gyorsan meggazdagodni óhajtó gyárosok 
mindenféle vegyi szerekkel páczolják a leg
rosszabb dohányokat, melyeknek izét és illatát 
ezen szerek segítségével mesterségesen előál
lítják. Az ilyen gyártmányok többnyire egész
ségtelenek, hódító hatással bírnak s a gyomor
ban émelygést idéznek elő. A dohánygyártmá
nyoknak ilyetén készítésére Németországban 
már egész iskolák létező- k, s nem is tartatik 
valamire való gyárosnak az, kinek a saját 
„titka44 meg ne volna.

Ha Magyarországon a gyártás felszaba- 
dittatnék, ezen kitanult gyárosok elözönlőnek 
az országot s boldogítanának bennünket non

Idus ultra szivarjaikkal... Minő rendszabályok 
ennének, tehát alkalmazandók annak moggát- 

lására, hogy a dohány közé egészségtelen anya
gok ne ke vettetnének ?

Miképen lehetne a belföldön termelt 
dohány felett őrködni s azt nyilvántartani.

Nézzük csak meg. ki mit mindent talált 
már a dohányban ?

Kcrny (1846.) ezit romsavat. Yaugueliu 
(1800.) növény fehérjét, almasavat, eczetsavat, 
•almiakét, sósavas meszet, kovasavas földet, 
vasat, barna olajat; Hormbstftdt (1823.) do
hánykámfort és csak 1828-ban lett az a bizo
nyos szerves anyag megtalálva, mely a nieotin 
nevet viseli. Posselt volt a felfedezője, Chartád, 
Liobig, Ortigosa sthek csak ezen anyag phi- 
siológiai hatásának kutatásával foglalkoztak. 
Ziemsen tudós a Piecolin és Pyridin mérges 
hatásáról értekezett (1876).

Az annak idején legfiatalabb német tu
dós Backhaus pektin- és ulminsavakat vélt 
találni a dohányban. A magyar dohányokat 
dr. Kossutáuy e'cmeite ; átlag 1000 sufyrésa 
s z á r a z  dohányban, 8 sulvrész ammont, 7 
stilyrész nikotint (4 ez nagyon sok!) 233 s. r. 
hamut 7 sulvrész salétromot talált.

Amint azt a tisztelt olvasó láthatja, bi
zony már sokan mindenfélét találtak a dohány
ban. Talán nem lesz szerénytelenség, ha ezen 
fényes nevű emberek mellé a magam szerény 
nevét is oda írom, mert megvallom minden 
himezés-hámozás nélkül, a dohányban már én 
is találtam fel valamit. Még pedig, olyasmit, 
ami többet ér, mint az alkoloidck egész csa
patja, többet mint az a parányi eollitin és
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hogy az azzal való csempészkedés gátoltassék 
■és biztosittassék, hogy az csak jogosított adót 
■fizető gyárosoknak auassék ol ?

Ha jövőben a dohányjövedék jelen jöve
delmének egy része vámiílotékek által íenne 
fedezendő, mily módon lenne azon biztosíték 
elérendő, hogy a külföldről beérkozö dohányért 
a  vámilletékek hetízettettek-e és pedig:

a) ha a dohánynak megadóztatása Ausz
triában hasonlít és

b) ha az eltérő elvek szerint eszközöl
tetnék.

Keltéve továbbá, hogy a dohánygyártás 
eladás szabad leend, mily adó lenne az 

árusokra vetendő? S mily intézkedések lenné 
nek teendők ezen adó beszedésnek teljes biz
tosítására s a csonipészkcdés meggátlására ?

A dohányjövedék jövedelmének pótlá
sául személyes dohányzási osztályadó is hoza
tott javaslatba. A fogyasztási czikkek okszerű 
megadóztatásának a mennyiség és minőség 
szolgálván alapul, kérdés támad, mily mérték 
azerint lenne oly dohányzási adó kiszabandó, 
hogy a fogyasztónak igazságos és egyenlő meg
adóztatása eléressék ?

Ezen idézett adatokból kitűnik, hogy 
mily nehézségekkel lett volna összekötve a 
dohányjüvedék megszüntetése Magyarországon, 
tekintve. hogy a mindinkább szaporodó állami 
szükségletek fedezésére a jövedékből befolyó 
jövedelmek nagyon is szükségesek, sőt immár 
nélkülözhetlenek s mód nem található ezen 
jövedelmek más utoni biztosítására.

A bizottság ennélfogva, tekintve hazánk 
pénzügyi viszonyait, nem javasolta ugyan a 
dohányjüvedék megszüntető ét, azonban annak 
szabályaira és kezelésére nézve lényeges javí
tásokat hozott indítványba. Ezek folytán, vala
mint saját tanulmányozása és tapasztalatai 
alapján a pénzügyminister törvényjavaslatot 
nyújtott be a képviselőházinak, melyet azonban 
a  törvényhozás tárgyalás alá.

E törvény javaslatban a dohányjövodéknek 
az eddigi elvek alapján fentartása vétetett 
ugyan czélha oly módosításokkal azonban, 
melyek

1. A dohány művelés tökéletesbitését, va
lamiül a dohánytermelésnek szélesebb és több 
körben meghonosítását, a kivitelre termelőknek 
saját terményük szabadabb kezelését, végre a 
kivitel könnyítését ezélozzák és leginkább 
arra számitvák, hogy arra az esetre, ha egy
ezer a dohányjövedék jövedelme nélkiilüzlie- 
tövé válik, vagy más megfelelő pénzforrás 
által pótolható lesz s a törvényhozás ennek 
folytán a dohányjövedék eltörlését elhatáro- 
zandja: ezen rendszabály a magyar dohány- 
termelést s a magyar dohánykivitelt már oly 
helyzetben találja, bogy általa a magyar 
dohánytermelés meg ne zavartassuk, hogy a 
jövedék megszüntetése ne a külföldi piaezokon 
teendő bódítás reményében, hanem annak 
tudatában történhessék, bogy ama hódítás már 
bekövetkezett.

pixitin, melynek előállítására a vegyes legalább 
is két kiló dohányt pusztít el. S én nem is 
sokat kutattam, mégis felfedeztem, hogy c 
számtalan sav között o‘t van a „ g y ö n y ő -  
r ü « é g u sava is. Ez az a só vagy sav, mely 
bennünket édesen hódit, melynek kellemes ha
tása alatt a legszebb ábrándok szövődnek; c 
nemes tulajdonsága mellett ezen általam fel
talált sónak azonban gyilkos hatása is van; 
megöl — az unalmat; elűzi a gondot. (Sze
rénységem tiltja, bogy találmányomat szaba
dalmi védelem alá helyezzem s átengedem a 
nemdobányosoknak is, szabad kivenni részüket 
belőle.)

Pipadohány, Imrnót és szivar alakjában 
a dohánynak nagy hódolói vagyunk. A mű
veltség fokozatos emclkedtével, hogy a dohány
rágok száma. Talán sehol annyi dohány rágó 
a világon nincsen, mint Hollandiában, lévén a 
a vidide a scorbut-betegség terjedésére igen 
alkalmas; a hollandi matróz egész napon át 
szájában tartja az egy és ugyanazon 3—4-szor 
is megrágott dohányt; esalc akkor dobja el, 
midőn a nyál már normális színűvé válik s a 
rágott dohány minden izét elvesatette; a ma
tróz a nofacsont mellé tolja a bagót; pálinka, 
kávé s íd . érintetlen folyik cl mellette. (Éljen 
a tifiom ízlés!)

2. Hogy a keletkező dohány jövedéki tör
vény hatálya alatt is mind a dohányongedélyek 
adásánál, mind pedig a dohány osztályozásánál 
és a dohánytermelés és kezelés felügyeleténél 
független, önálló és szakavatott egyének vegye
nek részt az ellenörködéshen, hogy a kincstári 
tisztviselők által egyes termelők ellen netán 
gyakorolható önkényes eljárás lehetetlenné 
tétessék.

3. Hogy jövedéki kihágás gyanúja ese
tében mindenkinek alkalom legyen nyújtva 
arra, hogy magát kellően igazolhassa s* hogy 
a büntetések oly nagy mérvben kiszabva no 
legyenek, hogy azoknak alkalmazása a tettes
nek végromlását idézze elő.

Miután, miként a fentebb említve lön, 
ezen törvényjavaslat esak Írott mulaszt ma
radt, mai napig nincs egy jó s az igényeket 
kielégítő dohányjövedéki törvényünk. Meg
nyugtatására azonban az érdeklődőknek felfe
dezhetem, hogy épen jelenleg készülőben van 
egy uj dohány jövedéki törvényjá vaslat, mely 
talán még ez évben kerül az orsUggyüls elé.

Hogy a dohányjövedék hazánkban fen 
tartatott, eltekintve attól, hogy az egyedáru- 
sági rendszer nemzetgazdászati szempontból 
egyáltalában elítélendő, mert különösen a kor
mány által fentartott egyedáruságok mindig 
károsan hatnak, a költséges kezelés és drága 
termelés által — mégis különösen két szem
pontból ezélszerü és hasznos, u. m .:

1. Az államnak évröl-évre egy igen köny- 
nvü módon behajtható adó által mindinkább 
növekvő jövedelem biztosittatik.

2. A termelt dohánynak mindig biztos 
vevője van. mi jelenleg, hol a piaczi összeköt
tetések és kiterjedt, gyors forgalmi eszközök 
mellett a külföldön és egyéb világrészekkel 
is, — ránk nézve meg nem becsülhető eléggé.

Azért nem kell a dohányegyedáruság 
iránt elfogultsággal bírni, hanem inkább annak 
előnyeit megbecsülve, azt kiki a saját hatás
körében mozdítsa elő; mert dohányegyedáru- 
8águnk virágzása dohánytermelésünket is emeli 
s ezer és ezer családnak javulását segíti elő. 
A dohányjövedék miniig igyekezett a dohány- 
termelést előmozdítani, hogy ez által a terme
lőknek is évröl-évre nagyobb jövedelem bizto- 
sittassék, hogy 17 év alatt sem ért czélt, 
nem annak hibája, hanem az illető . . s e mmi t  
n e m f e l e j t ő ,  ó i  se m m i t n e m  t a n u l  óu 
köröknek

(F o ly t köv.)

A dohány-ankét.
Lapunk múlt számában emlékeztünk meg 

arról az ankétről, melyet az országos gazda
sági egyesület szakosztálya tartott Budapesten. 
Kgyanakkor közöltük is ama tanácskozás le
folyását, mely a Bleyer Mór által beadott 
memorandum tárgyában volt. Ezúttal a tanács
kozás folyamán felmerült egynémely kérdésre

Holly, a prágai egyetem tanára 1802-ben 
a dohányclvezetérol tartott felolvasást; ö maga 
nem volt dohányzó s igy nőm tartom compe- 
tensnek arra nézve, hogy ezen élvezetről be
ható ítéletet mondhasson. Elkéstem a szüle
téssel, hogy végighallgassam e jeles felolvasást; 
pótoltam azzal, hogy most „nyolezvanhárom 
éveknek utána“ elolvastam a 23 lapra terjedő 
füzetkét, melyben semmi újat nem találtam, 
ha esak nem nevezhető újnak azon mód, mely- 
lyel a jó professor a dohányzásról le akarja 
az emberiséget szoktatni — hallgatóinak ki
vételével; szerencse, különben hallgatói meg
szöktek volna. Hanem a hallgatóság gyerme
keiket ne szoktassák a dohányzásra. Ez a 
kérelem egészen fölösleges ; mert m a g á t  ó I 
szokik rá a fiatal ember. Valaki rászoktatni 
nagyon nehéz. Valamint még nehezebb vala
kit leszoktatni arról. Dohriczhofer páter meg
emlékezik egy utitársáról, (az abiponok tör
ténete 1783.) ki, miután Parognayban elfogyott 
a dohánya, pipáját thcával tömte meg és azt 
szívta. Hiszem, hogy Ízlett neki, de még job
ban hiszem, hogy inkább theázott volna itthon 
dohányt, semmint dohányozott Paragnayban 
theát.

óhajtunk, egészen gyakorlati szempontból ész
revételeket tenni.

Az említett memorandum második pont
jában tudvalevőleg az az indítvány foglaltatik, 
hogy a dohánytermelés csakis ármentes terü
leteken engedtessék meg. Az ankét elfogadta 
ezt az indítványt, valamint Desscwfty Aurél 
gr. elnöknek azt az indítványát is, mely sze
rint kéressék fel a kormány, hogy a dohány- 
termő területeket osztályozó bizottságok által 
okozott sérelmek elintézése czéljából felszó- 
lamlási közegeket nevezzen ki.

Ama sérelem miatt való panasz, hogy 
bizonyos helyeken a felvételt tévesen eszköz
ük, jogos és alapos.

I)e valamint történnek hibák a termelők 
kárára úgy kétségtelen az is, bogy a kincstár 
is gyakran érezni kénytelen a hibák követ
kezményeit.

A kvalifikáczió által gyakran olyan föl
dek is alkalmasaknak deklaráltattak dohány
termelésre, a melvek pedig arra egyáltalán 
nem alkalmasak, kétségtelen, hogy a kvalifi-' 
káezió megtételéhez nagy gyakorlottság és 
szakértelem kell. Az a véleményünk, hogy e 
körül a tennivalóikat legalaposabban azok vé
gezhetnék el, a kik a bírálással különben is 
foglalkoznak: ilyenek a dohánybeváltó fel
ügyelők s a nagyobb szakértelemmel biró ke
zelők, kiknek a dohánykezelésnél bö alkalmuk 
nyilik tapasztalásokat szerezni arról : vájjon 
melyik földön termelt dohány jó égésű,, kö
zépszerű, vagy épen sehogysem égő. Es ez 
lehetne a kiindulási pont a földek megbirá- 
lására nézve. Hiszen a kincstárnak egyáltalán 
nem áll érdekében, hogy az olyan midet, a 
melyen jó dohány terem elvonja a termelés
től, sőt ellenkezőleg, érdekében áll és óhajtja 
is, hogy magáévá tegye az ily földeket, ille
tőleg azok terméseit.

De egyúttal érdekében van az is, hogy 
megakadályozza az olyan termesztést, mely 
egész hazai termelésügyünknek jó hírnevét ve
szélyezteti, a hazai gyártásra szégyeot hoz, 
a fogyasztóknak pedig nagyon sok kellemet
lenséget okoz.

Magának a termelő közönségnek igazán 
égető érdekében van az, hogy csak jó zamatu 
és jó égésű dohányt termeljen. A rossz égésű 
és rósz zamatu dohánynak förtelmes tulajdon
ságait már sokszor elmondtuk.

A bcváltótisztek és külkiviteli kereske
dők kezelői tudják jelenleg jobban, minő sze
rencsétlen körülmény az, ha a dohány rossz 
égésű. I >e jól tudják tapasztalásból azt is, 
hogy gyakran ugyanarról a vidékről, sőt ugyan
attól a termelőtől minőségre szerfölött külön
böző dohányt kapnak. A dohány egyik része 
jó égésű, a másik része uedig épenséggel nem 
ég. És ilyenkor az előbbi, vagyis a jó minő
ségű dohány rendes fensikon, az utóbbi pedig 
vizenyős, lápos, rétes helyen terem.

Ámde némely termelő nem veszi tekin
tetbe az ilyen termelés káros következményeit 
hanem a mennyiségre nézve a lápos, vizenyős 
földről több termést vár, nem átalja dohányát 
odaültetni és nem gondol azzal, bogy nemcsak 
magának, de a közügynek is minő nagy kárt 
okoz. Ismételjük, am it már sokszor mondtunk, 
hogy : a gazdaközönség lelkiismeretessége az, 
a ini az ilyféle dolgokon leginkább segíthetne.

A Blever-félo memorandum 4-ik pontja 
szerint a dohány kertészek közt nagy elégedet
lenséget szült, hogy a pénzügyőrök; a dohány
területek mesgyéin ültetett egyéb veteményc- 
ket felsőbb rendeletre kipusztitották. A szak
osztály ezt esak a kormányrendelet félrema
gyarázásának tekinti és az alantas közegeknek 
e részben határozottabb utasítással való ellá
tását kéri.

A szakosztály helyesen magyarázza a 
kormány rendeletét, mert a dohány földek mes- 
gyéin az idegen növények, u. m .: bab, napra
forgó, kender stb. termelése nincsen in igtiltva, 
bánéin meg van tiltva az, hogy a dohány 
közt termesztessenek efféle növények, és ezt 
nem is ajánlhatja józan fövel senkisem. A meg
gyeknek beültetése még ajánlatos is, mert ez 
álu l a dohányt megvédhetjük a széltől.

Más kérdés az, hogy milyen növények 
legyenek átok, a mikkel a mesgye beültethető, 
mert nem mindegy ám a dohányra nózve az, 
ha akármilyen növény közelében van.
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Nem ajánlható teszem a napraforgó, 
mert ez a földet nagyon kihasználja, azután 
még később kiritása fáradságos, és nagyon is 
elszaporodik. A kenderlmgó azért nem ajánl
ható, mert szaga befolyással van a dohányra, 
s átmegy annak leveleibe. Legezélszernboen 
használható a ezirok. Egyrészt mert ma
gasra nö és igen jó védelmet nyújt a szél 
ellen, másrészről pedig melléje babot lehet 
ültetni, mely a czirokra felfut. Sőt a czirok- 
ülteté8sel kettős ezélt érünk el, mert a ezirok 
alkalmas a seprökötésre s igy jövedelmet hajt, 
a futóbab zöld gyümölcse pedig nyári haszná
latra igen jó, s ha az idő kedvező, még szá
raz babot is kaphat utána a termelő.

Az ankétén felmerült többi kérdéshez 
más alkalommal szólunk.

A dohánypalánt neveléséről.
A dohánytermelő ha a dohánymagot el

vetette, nem ugv van ám, mint a ki dohányt 
nem termelvén, ha a tengerijét elvetette, ezzel 
együtt majdnem azt mondhatni, elvette egy 
iuöre legalább a gazdasági gondolat, mert a 
termés mennyisége és különösen annak minő
sége az időjárástól függvén, ha az Úr Isten 
jó időjárást rendel, jól fog kiütni a termés, ha 
rosszul rosszul.

A dohánytermelőnek akkor kezdődik 
csak a baja, gondja és dolga, mikor a magot 
elvetette; — attól az időtől kezdve nincsen 
megnyugvása mindaddig, mig dohányát a paj
tába beszáradva nem látja, a mikor aztán 
egész a csomózás megkezdéséig van egy kevés 
szünete, — mert habár igaz az a közmondás, 
ho«j;y ~az idő a gazdau és habár igaz és elvi- 
tázhatatlan tény az, hogy kedvező időjárás 
nélkül dohánytermésünk sem fog sikerülni — 
mégis be kell látnunk és el kell ösmernünk 
azt, hogy a dohánytermés sikerülte vagy nem 
sikerülte nem épen egyedül az időjárástól lügg 
— és hogy a dohánvtennés bizonyos mérték
ben kezeink között kell, hogy legyen, — ezért 
van rá számtalanszor eset, hogy egyenlö idő
járás é" egyenlő tényezők mellett egyiknek jó, 
másiknak alig közepes, mig a harmadiknak 
határozott rósz dohánytermése van.

A dohánytermeléshez tehát szakismeret 
szükségeltetik és a dohánytermeléssel nem te
hetjük azt, mint tehetjük — és fájdalom, még 
mai napig is számtalan gazdáink közül te
szik, t. i. hogy igy vetett apám, igy vetett 
öregapám, igy vetek én is — és igy vetettem 
tavaly is, még is jó termésem volt.

A dohány termelésnél haladnunk kell a 
korral és igyekeznünk kell a kor követelmé
nyeinek megfelelő dohányt termelnünk, mert 
csak igy fizetheti ki magát a dohánytermelés. 
Egyszóval nem a mennyiségre, hanem a mi
nőségre kell súlyt fektetnünk és arra kell dol
goznunk, hogy minél jobb minőségű dohányt 
termeljünk

Hogy pedig ezt elérhessük, már a pa
lánta nevelésre kell gondot fordítanunk, vagyis 
másszóval mondva egyik legfőbb és múlhatat
lan kellék az, hogy ép, egészséges és életerős 
palántát neveljünk, mert csak az életerős pa- 
íánt indul hamar meg a kiültetés után és fej
lődik kellőképen, mig a satnya, elcsenevészett 
palánt a kiültetés után hetekig esak tengődik.

Lássuk tehát mi szükségeltetik ahoz, 
hogy ép egészséges és életerős palántát re
méljünk.

Mindenekelőtt szükségeltetik jól elkészí
tett föld, akár meleg, akár hideg ágynak való 
(erről különben már e lapok hasábjain már 
útba igazítás adatott.!

Másodsorban szükségeltetik elegendő tér 
a palánt részére, hogy minél jobb gyökeret 
verhessen, mi azáltal éretik el, ha a magve
tésnél úgy járunk el, mint az e lajiok ti. szá
mában elmondva lett.

Harmadszor szükségeltetik Jó viz.
*̂/*gye<l8zer szükségeltetik jó időjárás.

Vagy talán éppen emez utolsót kellett 
volna legelőbb mondanom ? pedig szándékosan 
hagytam utolsónak, nehogy úgy járjak, mint 
az egyszeri püspök, a kinek mikor a faluba 
megérkeztekor nem harangoztak és ennek oká
ról kérdést tett, az a válasz adatott „kegyel
mes uram, annak 99 oka van, az első az, hogy

nincsen harang** és ezen egy ok eléggé meg
győzte a püspököt, úgy hogy a többi 98-at 
elengedte.

Nehogy tehát valaki nekem is azt mondja, 
elég az, ha jó időjárás szükségeltetik, a többi
ről nem akarok hallani sem mert ha nem lesz 
jó időjárás úgy sem lesz palán*, ez oknál fogva 
hagytam ezen pontot a negyediknek. Csak 
hogy azon okoskodás nem áll ám, mert kivált 
melegágyaknál az időjárást is lehet, legalább a 
mennyire emberi tehetségünktől kitelik, korlá
tozni s illetve enyhíteni.

Ha tehát mindazon tényezők megvannak, 
melyeket imént elősoroltam, akkor nem nagy 
mesterség a palántnevelés, mégis hány esetben 
látjuk, hogy a szépen kikelt palánt egyszer 
csak sárgul, vesz és pontul, — a kertész a 
helyett, hogy igyekezne a palánt pusztulásá
nak okát kifürkészni, csak sojiánkodik és bán
kódik, holott ha eltalálta volna az okot, úgy 
könnyű szerivel segíthetett volna rajta.

A palánta sárgulásának és pusztulásának 
szerintem legtöbb esetben oka szokott lenni 
annak sűrűsége, mi által nem ju t a palánt gyö
kereinek elegendő föld, melyből a múlhatatla
nul megkívántaié táplálékot magához vehesse, 
mi természetesebb tehát, mint az, hogy ha 
nincsen a gyökerek körül elegendő főid, mi a 

| vizet beszivja, a napontai locsolás által nyers 
j  vizet a palánt gyökere megsokalia s köznyel

ven minden a víztől, mert a dohány is azon 
növények közé tartozik, melyeknek gyökere 
ha vizbe ér nem sok idő múlva megromlik és 
mindaddig romlik, inig a palánt egy része ki
pusztult, a mikor aztán ismét lassan kezd ma
gához jönni.

Nagyon természetes magyarázata lévén az, 
hogy a kiveszett palántok gyökerei által igénybe 
vett földrészecske is azon palántok részére ma
rad meg. melyek még ki nem pusztultak, és ez 
oknál fogva üdül: — csakhogy nagy. n nehéz 
ám azt várni mig a romlásnak indult palánta 
felüdii] és ültetésre alkalmatossá válik, mert az 
által igen sok idő kárba vész. és a helyett hogy 
annak idejében ültethettünk volna. e*y pár he
tet késünk, már pedig a dohánytermelésnél igen 
sok esetben H—8 nap is nagy különbséget okoz. 
hol még 12—14 nap? nem tartozik tehát a 
ritkaságok közó. hogy ez által egész termésünk 
koczkáztatva van.

Kbböl tehát az következik, hogy a mint 
már mondám vessük a dohánymagot ritkán.

Nem elég azonban azt mondani, hogy kel
lett volna a magot vetni V fogják erre sokan 
mondani, hanem ha már meg van a baj, hogy 
kell rajta segíteni ?

Mert hiszen, ha az embtr egészségét meg 
n«-m rontja, nem kell neki doctor, de ha meg
rontotta, helyre kell azt hozni, mi módon lehet 
tehát segíteni akkor, ha már a palánt sárgul és
pusztul V

(Vége kör.)

V e g y e s .

—  Dohánymag termelés mintatelepen
Igen kívánatos volna, ha a magas kincstár i 
már meglevő dohány-mintatelepeket megszu 
noritaná, legalább minden dohányfelügyelí 
körzetben állítana fel egyet. Ezek hivatva vol 
nának első sorban magot termeszteni s jiedij 
kizárólagosan csak egy fajtát, olyat, a minő 
az a föld megkiván, a hol a "telep körzeti 
van, és minden körzet olyat termesztene, < 
minő a vidéknek megfelel. Ha netalán ugvar 
egy időben kerti leveleket is termesztenének 
ezt a teleptől távol eső helyen tegyék, mert a 
mag, ha az egymáshoz közel termesztetnék. 
elkorcsosodna. Csakis az ilyformán rendszeres 
kezelés mellett előállított magvak szolgálhat
nának javára a dohánytermelésnek, mert az 
ily megbízható mag a termelőt nem hagyná 
cserbe.

—  A i országos kiállítás alkalmával a 
pénzügyminisztérium gyönyörű pavilonjának 
egy részét a dohányjövedéki kö.iponti igazga
tóság munkateremmé alakitja át. Az érdeklő
dök szemeláttára fognak itt különböző sziva

rokat és szivarkákat készíteni gépek segélyé
vel és szabad kézzel is. A termelőknek tehát 
alkalmuk lesz a gyártást magát is figyelem
mel kisérni és tapasztalatokat szerezni arról, 
hogy minőnek kell lenni a levélnek, hogy az 
a szivargyúrtásra alkalmas legyen. Belföldi do
hányon kivill a munkateremben >Szuinatra, .Java, 
finom Havanna, valamint törökdohányok lesz
nek feldolgozva.

—  A szegedi dohánygyár. Szapáry Gyula 
gróf pénzügyminisztertől leirat érkezett Szegedre 
a szegedi dohánygyár ügyében, a melyben már 
előzetes tárgyalások folytak. A miniszternek ex 
a leirata válaszul szolgál a városnak a múlt éri 
november 13-án tartott közgyűlésből kelt fölira
tára, a melyben Szegeden dohánygyár fölállítása 
volt kérelmezve. A leiratban kijelenti a pénz
ügyminiszter. hogy Szeged város e kérelmének 
k é s z  e l e g e t  t e n n i  s egyszersmind elfogadja 
a város által e czélra fölajánlott, a budapesti 
sugárút mellett, az alföldi vasút pályaháza köze
lében levő 12 hohlnyi telket, valamint az épí
tési költségekhez 10,000 forinttal való járulását. 
S hogy a dohánygyár fölállítása minél hamarább 
megvalósuljon, a pénzügyminiszter a még szük
séges tárgyalások keresztülvitelére a maga részé
ről a dohányjövedéki központi igazgatóságot 
bízta meg. A nevezett igazgatóság pedig intéz
kedik egyúttal az iránt, hogy a mig a dohány
gyár löiépithető lesz. az ideiglenes dohánygyár a 
lehető legrövidebb idő alatt fölállittassék.

—  A dohány termelése és kezelése. A  
badeni gazdasági hetilapokban a dohányter
melés és kezelésre vonatkozólag Fossler a kő
vetkező 13 szabályt állította fel: 1. Csak az 
oly vidékeken és földeken termeljünk dohányt, 
mely jó fajú dohány elöállitására képes. 2. 
Mindent távo'itsunk el, mi a dohányt rosszabbá, 
de mindent kövessünk el arra nézve, mi azt 
jobbá teszi. 3. Mivel a kereslet és ár a ter
melő vidék jó birnevétöl liigg, úgy minden 
egyes dermelönck, de tökép az elöHáróság fel
adata, arra befolyni, hogy csak jó dohány állit- 
tassék elő, és hogy minden termelő a cíohány 
keze'ésnél legszorgosabban, az eladásnál pedig 
becsületesen járjon el. 4. A talaj mély legyen, 
se nem könnyű, se nein nehéz. Többszörös 
szántás és kapálás által nyárban mintegy 
kertileg müvehessék; oly földek, melyek nem 
egyöutetüek, azaz helyenként jobbak, vagy 
rosszabbak, dohánytermelésre nem alkalmasint. 
T>. Nagy szárazság nyárban, nemcsak a nuny- 
nviséget kevesbíti, de a dohányt is rosszul 
égövé teszi. 6. Kisérletek, dohányt öntözhető,, 
mély, jő  és nem nehéz talajon termelni, igen 
kívánatosak lennének. 7. Növényi maradékok 
(huinus) lazítják a talajt és azt lazán és ned
vesen tartják. 8. A legfontosabb trágvaszer 
dohány alá a többször gipszszid behintett 
istállótrágya. Nagyon ajánlatos a talaj humua 
gazdagítása czéljából, compostot föld, tőzeg éa 
fahamuból, használni. Ha tahainu nem szerez
hető be, úgy használjunk kénsavas kali-mag- 
nesiát és égetett meszet, minden 100 m. m. 
nedves tőzegre 1 mmózsát. 9. Mint mellék
trágyát használjunk, ha nem lesz erősen istálló 
trágyával trágyázva, egy inorgeura 1 — l 1/* 
inmázsa chilisalétroraot és ha a compostba 
nem lett káli is keverve, l 1/* m. m. kénsavaa 
inagnesiát, melynek vételénél azonban garan- 
cziát kell kérnünk arról, hogy az í>0u/o kén- 
savas káli mellett nem tartalmaz többet 3u/» 
chlornál. 10. Minden chlortartalmu trágya, mint 
emberi ürülék, konyhasó, chlorkalium, és máa 
chlorgazdag sók, a dohányt nem jól égövé 
teszik, tehát használtatásuk kerülendő. 11. Ipar
ki »djunk czélszerü és kellő nagyságú meleg 
ágyakban, a lóherével kevert dohány magot 
gondosan, elég tág sorokban elvetni, keretek
kel betakarni, melyek olajos papírral lesznek 
beragasztva és időnkénti szellőztetés és vigyá- 
zattali öntözés által, lehetőleg jó és egyforma 
palántákat nyerni. 12. Használjunk jófaju 
egészséges magvakat. 13. A  palántákat a leg
nagyobb vigyázattal vegyük ki a meleg ágyak
ból, a h aj szál gy ö k ere k úgy a kivételnél, vala
mint a beültetésnél meg nein sértondök.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 
D a r é e iy  V llm o * .

Budapsst, 1885. Schltsinger Ignátz nyomdája (Rostély-uteza KAroljkaszárnja.)
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