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A dohánybeváltás.
Haladásunknak kézzel fogható nyomai 

látszanak, ozszá^szerte megelégedést nyil
vánítanak a dohánytermelők a dohánybevál
tás iránt.

Pedig még ma csak a kezdet stádiumá
ban vagyunk, de a jó igyekezetnek nyomai 
már országszerte látszani kezdenek.

Ugyan az idójárás a dohánytermelés
nek ez évben sem kedvezett, és elég mostoha 
volt, de daczára annak a dohányok nagy 
részben még is jobb minőségűek a tava
knál.

Manapság al g  hallani a termelőktől 
a szokott nagy panaszt a dohánybeváltás 
iránt, mert nagyrészt megelégedéssel jön 
ki a beváltóhivatalból. Akadnak olyanok 
is, kik most sem elégszenek meg a bevál
tási árral; természetesen ezeknek felette 
rósz dohányok van, melyért a legjobb akarat 
mellett sem lehet jó árt adni. de sőt. bár 
milyen kis átlagára legyen ezen rósz 
dohánynak, a kincstárnak annál semmi 
haszna nincs, és csak megszaporodik véle 
a már meglévő nagy készlet, melyen túl- 
tenni a kincstárnak a legnagyobb feladat 
és nehézség.

A  termelőnek oda kell hatni, hogy a 
kincstárt ezen nyűgtől megszabadítsa, s erre 
csak úgy lesz képes, ha minden igyekezete 
oda lesz irányozva, hogy ne mennyiségre, 
hanem minőségre dolgozzunk.

A z apró termelő is igyekezzék a föld
jét jól megmivelni, trágyázni, esetleg műtrá
gyával is javítani; a dohányát ne csak azon 
czélra termeszsze, hogy azt elcsempészsze, 
és azután a felvett súlyt bármily módon 
előállítsa, hanem igyekezzék jó anyagot 
készíteni, mert ó arra képes lesz, ha fog 
akarni tudni.

Első sorban legyen gondja jó meleg
ágyat és abba erős palántát nevelni, a ko
rábbi ültetésre több gondot fordítson, szó

val az okszerűbb dohánytermelésre adja 
magát, és hagyjon fel a régi rossz szo
kásokkal.

A  nagytermelők az utóbbi időben 
majdnem általában, egy uj kezelési rend
szerre jöttek, mintha csak mindannyian 
összebeszéltek volna; 40—45 cm. mély
ségű szántást honosítottak meg ország
szerte. — Kényszeritette őket azon körül
mény, hogy a talaj évről-évre szegényebb 
lett, a nagy területű termesztésre trágyát 
előállítani képtelenség, tehát uj talajt ke-

• fesnek.
Ezen dolog látszólag egészen helyén 

volna, csakhogy az én szerény nézetemmel 
ez nem egészen megegyező; mert hogy jó 
uj talajt keresünk, ez egészen rendén van; 
csak hogy ezen mély szántás .alkalmával 
legtöbb helyen olyan földet is hozunk fel
színre, mely nem egészen alkalmas a 
dohánytermelésre és bátran merem állítani, 
hogy mindazok, kik már az ily mély szán- 
tású talajban termesztettek is, ezeknek 
dohánya, ha talán mennyiségje valamivel 
több, de minőségre bizonyára sokkal 
rosszabb.

Ezen holt földnek kissé több idő kell, 
hogy a fagy, levegő, napsugár által meg- 

1 érleltessék, és nem tartom elégségesnek 
azt, hogy ezen földet őszszel megszántsuk, 
és tavaszszal már dohánytermelés alá ve
gyük, mert az még akkorára a dohány- 
termelésre nem egészen alkalmas.

Sokkal jobbnak tartanám ezen mélyí
tett földben az első évben bárminő kaszás 
növényt termelni, és azután dohány alá 
elkészíteni; és nékem biztos hitem, hogy 
ezen eljárás után sokkal kedvezőbb ered
ményre fogunk jutni.

Mindenesetre a földet őszszel meg kell 
40—46 cm. szántani, tavaszszal ismét, de 
csak fél mélységre, és így bármivel el
vetni, csak dohanynyal nem. ét csak a 
második évben jöjjön belé dohány.

Bár én nem vagyok barátja, hogy egy 
földben egymásután kétszer termeltessék 
dohány, — mégis már sok termelőnek 
ajánlottam, hogy olyan földben, a melyik 

, ilyen mély szántás után lett legelő- 
1 szőr dohánynyal beültetve, abban újra
• dohány termeltessék, és nékem meggyőző

désem, hogy abban bizonyára jobb minő
ségű dohány lesz a második, mint az első 
évben; de sőt mennyiségre is nem fog hát
rább állanl

' Több nagyobb termelő megígérte ne
kem ezen kísérlet megtételét, és igy lesz 
alkalmunk meggyőződni arról, hogy váljon 
helyesen vélekedtem vagy sem.

Ajánlom különben még egyszer mind
azoknak becses figyelműkbe, kik a mély 
szántás rendszerét megkezdték, hogy az 
első évben abba dohányt ne termesszenek, 
mert ha azt vélik, hogy a fold azon egjy 
télen annyira meg fog érni a kifagyás 
által, hogy az a dohánytermelésnek meg
felelő legyen, nagyon csalatkoznak, mert 
ugyan a kifagyás nagy előnyére válik, az

tagadhatlan, de minden porhanyóssága mel
lett is még mindig benne van azon vize
nyős, vad- és taraczkos rész, mely csak a 
nap és levegő erős befolyása által lesz tel
jesen alkalmassá téve.

Dariczi Vilmos.

A  d o h á n y r ó l .
A  nyáron alkalmam volt néhány nagyobb 

íz  több kisebb dohánytermelést telepet meglá
togatni; elmondom ez alkelommal itt azon 
észrevételeimet, miket a látottak és hallónak 
keltenek bennem.

A dohány kétségkívül egy nagyon fon
tos kereskedelmi növény s mivel negv meleg- 
kedvelő. az alföld rónáin jó tenvészhelyet lel, 
mindazonáltal a dombosabb s csapadékdusabb 
lejtőkön biztosabb terméseket szolgáiul.

Talán egy kultumövénv termelése sem 
függ annyira á talaj keverékarányától (minő
ségi, trágvaerejétől, víztartalmától s fekvésétől: 
mint éppen a dohányé. A  kezelés, mint má
sodik fő faktor a produktum jóságára nézve, 
esek másod sorban emlithető.

Nagyban befolyásolja az időjárás s a 
férgek elszaporodása is a termés mennyiségét.

Mindezek előtt azonban befektetést kíván 
a termeiéi ezen á ga : czélszeró szárító pajtá
kat, póczokat. tok zsineget, léczeket atb.

Neki megfelelő jó talajon: egyszerű keze
lés mellen is. a kívánalomnak megfelelő árut 
—  nem nehéz előállitani. mig a nedves, kor- 
hanvos, tulagyagos vagy nagyon száraz sovanv 
homokföldben : ki tudna illatos s jól égő do
hányt termelni;

Csak helyesléssel találkozhatik a m. kor
mány azon intézkedése, hogy jövőre a dohány
termelésre nem alkalmatos talajok kirekesztes
senek ; de másfelől sajnos dolog az, hogy 
néhol éppen ama talajokon szüntenék be (a 
csempészet végen) a termelést; mely egyikét 
a honi legkitűnőbb anyagnak termette. Már 
pedig, ha azt akarjuk, hogy a külföld is vásár
lónk legyen s hogy a belföldi fogvaiztó is meg 
legyen elégedve az áru minőségével, akkor: 
ne a természettől is spéciéi dohánytermelésre 
utalt vidékeken szűntessük be a termelést: 
hanem •ott, hol még sok jó ekeranal párosult 
igyekezet mellett sem érheti el a termelő azt, 
hogv dohánya csekélyebb igényeket is kielé
gítsen.

Igv aztán elérhetnék azt, hogy kivitelünk 
a külföldre ie nagyobb volna s érte több pénz 
vándorolna be az országba, másrészt, hogy a 
termelő is elégedenebb lenne a beváltási árak
kal; mert egész székében az a panasz, hogy 
nem jutalmazó eléggé a dohánytermelés, s a 
dohánykertészek állapota is legtöbbfelé —  
nyomorult.

Minden talajnak megvan a mega kultúr
növénye, mely ott legnagyobb sikerrel ter
meszthető ; ne erőszakoljuk tehát a talajra ama 
ipari vagy kereskedelmi növényt, mely termé
szetének nem felel meg. Ez egyik sarkalatos 
szabálya a növénytermeléstannak.

A  fajtára nézve már meglehetős figyelmet 
fordítanék kivált nagyobb termelőink. Külön
ben erre ven gondja a dohányjövedék igazgató-
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ságának is, a mennyiben a jelesebb fajták mag
jait szaporittatja és szétosztatja.

Azonban azt hiszem, néhol a talaj meg
munkálása még nem kielégítő, nem kap elég 
szántást a kötött föld s nem elég mély műve
lést őszkor.* Sok esetben pedig a termés ala- 
csonyságának oka: a sovány töld. Mert: nem 
trágyáznak alá, azon előítéletben lévén, hogy 
a trágya árt a dohány minőségének. Pedig a 
trágya neveli a dohányt, szaporítja, illetőleg 
nyújtja a levél hoszszát. —  A jó érett trágya, 
jókor kihordva, hogyan lehetne ártalmára; 
Sőt ellenkezőleg : lazítja, melegíti a talajt, 
nyirkosabbá teszi s a kiültetett palánták gyors 
növekedését idézi elő. Sok trágyával meg 
lehet kétszerezni a termést. S a jó trágyake
zelés itt bizonyára értékesülni fog. A hol 
kötött a talaj, vagy kevés meszet tartalmaz, 
keverjünk a trágyatömeghez égetett meszet. Ez 
hasznos leend.

Sok kertész abban a hibában szenved, 
hogy nincs jókor palántája vagy nem elegendő 
az s igy idejében nem foghat az ültetéshez, 
—  megkésik a növény kiültetésével s a száraz 
meleg időjárásban aztán a késői ültetvények 
apróra maradnak s a férgektől is inkább szen
vednek.

Hiányos néhol a levelek szedése is —  
nem szedik külön a leveleket,. nem szeretnek 
vele várni, mig ugyanazon rön a többi is 
megérik, hanem egvszerre i illetőleg két ízben i 
törik.

A  tűzésnél még mindig a régi módszer 
általános, hogy t. i. hosszú zsinegre sokat fűz
nek. Pedig az apró pórékkal könnyebb elbánni: 
egyrészt nem törjük ugv a leveleket, másrészt 
pedig a ritkább fűzés mellett előbb bcszárad- 
hatnak azok. De ha sok a dohány s kevés a 
pajta: mit tegyünk:!

A  forgatva- és oldalt fűzés is kevéssé 
terjed s a dohánvnak napon való szárítása is 
általános.

E tekintetben azonban már sok dicséretest 
is tapasztalhatni, kivált Arad. Temes- s Békés
megyékben i más vidékről nem szólok, mivel 
nem láttam. — A  mi a levelek szántását 
illeti, kiemelendőnck tartom a gerebeneken 
(exsiccator i való szántást. Nagyban alkalmazzák

* A talaj jó művelése meglátszik a dohánylevelek 
nagyságán s mennyiségQk is mutatja.

T Á R C Z A .

A tubák mint életmentő.
Ne ijedjenek meg tisztelt olvasóim, nem 

logok sem az orvosi tudomány rejtelmes utam, I 
sem a chemia mistikus gőzei közt böngészni, 
mert e kettőhöz épen nem értek Én egvál- 
taljában jobban szeretem a bölcsesség kövét 
pipámnak telhőszerü kékes füstjéből, mint 
holmi dohos könyvekből meríteni ; de azért 
mégis a mellett maradok, hogy a tubák mégis 
lehet életmentőnk s ezt bebizonvitandó, írom 
le a következő rémtörténetet, a melv elég ! 
különleges arra, hogy angolokkal történhes
sék meg. A z eset, a melyről szólandó va
gyok, Afrika rengetegjeiben történt, a to l pe
dig a tubákot még nem nagyon kultiválják 
s azért ne gondolják tisztelt olvasóim, hogv 
talán egy benszülött cgv szelencze tubákért 
megfosztotta magát attól az élvezettől, hogy 
fehér pecsenyét egyék, mert bár ez is elég 
különös volna, mégis az általam elmondandó 
esetben a tubák sokkal csodaszerübbcn mén- | 
tett meg egv emberéletet.

Legalább olyannak kell azt találni azok- ! 
után. a miket egy az esetről tudomással bíró j 
szemtanú nekem elbeszélt, ki sokat utazott s ' 
bejárta az óperencziást.

Egy angol vadásztársaság megunván ködös 
hazájában a csekély élvezettel járó kisebb vadá-

már ezt több uradalomban. —  Ekkép elke
rülhetjük a zsinóron való szárításnak minden 
hátrányait és igen szép szivarleveleket produ
kálhatunk. Továbbá jelezni kívánom azt, hogy 
a magasabb szárit ó-pajták a czélnak jobban meg
felelnek, nagyobb térimével bírván, jobban 
kihasználhatók és igy viszonylag olcsóbbak. 
Ilyet látni O-Kigyóson gr. Wenkheim Frigyes 
uradalmában a József majorban. Mintája lehet 
az alföldi dohányszáritóknak.

A pajták falmagassága 4 méter (13')* bel
világa 7'6 méter (4 Öl) s ehhez a magas tetők. 
Oldalt két sorban zárható ablakokkal, fent s 
alant keskeny nyílásokkal a ventillatió teljes 
mérvben való eszközölhetése végett, hogy a 
nyers dohányfüzérek ne csak a pajta közép
táján, de alól és felől is elegendő légárammal 
jöjjenek érintkezésbe. —  Az ablakok méretei 
következők: magasságuk 77 cent. (2 ‘ / '  szé
lességűk 4Ö cent. (1 Y/ i. Az alsók 77 cent. 
vannak a földszinétöl.
# A  keskeny szabad nyílások 16 cent. széle
sek, 30 cm. hosszúságúak.

Minden két szakasznak van egv ajtaja. 
Az ajtók kettősek, a belsők léczezettek. s belől 
könnyen zárhatók.

Fala vályog, teteje nád. mely tudvalevő
leg sokkal czélszerübb, mint a zsindelv, mert 
hűvösebb lévén, a forró nyári évszakban inkább 
megengedi a zöld levelek fokozatos lassú bc- 
száradását, mi száraz égalj alatt felette kívá
natos. A deszka pajták nem czélszerück. A 
zsindclytetők sem.

A fentebbiekben elmondottam volt észre
vételeimet.

Részemről óhajtóm, hogv dohánv csakis 
az eddigi próbák szerint legalkalmasabbnak 
bizonyult talajokon termeltessék, hogy a kívánt 
s előirt módozat szerint hajtassék végre a talaj 
művelése, beültetése, a dohány szedése, szán
tása, csomagolása illetőleg válogatása.

Ekkép bizonynyal sikerülni fog : jobb, több 
s egyformább terményt állítani elő. —

Javasolnám továbbá évről-évre a legjobban 
kezelt dohányt dijazni, vagyis az illető dohánv- 
kertészeket bizonyos iha mindjárt nem is nagvj 
jutalomban részesíteni, mely talán cgv-két darab 
aranyból állhatna.

A gazdag birtokos vagy bérlő* adja meg

szátokat a tengeren Afrikába evezett, hogv an
nak őserde ben magasabb élvezetet keressen. Itt 
azt meg is találta, de hogy annak utógyönvörcit 
is élvezheti, azt cgyikök csupán a tubáknak 
köszönheti.

Epén cgv nagyszerű tigris vadászaton volt a 
társaság, hanem bizon nem ragv szerencséjük 
volt, mert nemcsak hogv nem lőttek, de nem 
is láthattak tigrist. Szomorúan ballagnak haza 
felé. amikor a vadásztársaság egvik tagja ész
reveszi, hogy tubákos szelenczéjét elvesztette. 
Éppen csak az előbb volt kezében és igy jól 
tudta, hogy csak az erdőben veszthette el. 
Angolunk, ki szenvedélyes tubákos volt, min
den habozás nélkül elvált társaitól és köny- 
nvedén. minden fegyver nélkül elveszett tu
bákos szelenczéjc megkeresésére indult vissza 
a rengeteg vadonba.

Az elveszett becses tárgy keresésében el
merülve mindig messzebb és messzebb jutott 
társaitól, a nélkül, hogy gondolt volna a ve
szélyre, a melybe minden fegvver s segítség 
nélkül a legközelebbi pillanatban jutandó volt. 
Már több száz lépésre lehetett elhagvott tár
saitól. midőn a szelenczét kereső mereven 
földre szegzett tekintete egy nyugodtan szem
ben ülő királytigrisen akadt meg. E kis in
cidens elég volt arra. hogy angolunk fejéből 
kiverje a tubákos szelenczét s czö vek ként 
állva maradt. Angol hidegvére azonban nem 
hagyta cserben ; tudta, hogv ilv esetben a va
dászok mozdulatlanul maradnak. Ö  is igv tett

a kellékeket az okszerű termelés és kezelés
hez, a kertész pedig szorgalmával és értelmes- 
ségével emelje a termény értékét, a termelési 
viszonyokhoz képest —  a legmagasabb fokig.

A  jutalmazás bizonyosan nemes versenyt 
keltene fel bennök s ösztönözné őket az értel
mesebb s ögvelmesebb munkára. Képezni kell 
a dohánykertészeket is; a jutalomban része
sültek kétségkívül szívesen fogadtatnának bárki 
részéről s valószínűleg jobb javadalmazásban 
is részesittetnének. Ezek Útmutatóul —  s keze
lésük például szolgálhatna a többieknek. —

A z átlagtermés —  az ország egész terü
letén — nem igen szokta a 6 métermázsát 
felülmúlni. Egyes vidékeken és években néhol 
csak 5 — 6. másutt 7— S sőt több is. így va
gyunk az átlagárakkal is, néhol 17— ÍN Irt, 
másutt 23— 24 frt jön átlagban egy méter- 
mázsa után.

Próbálja meg minden gazda, ki az eddigi 
terménymennyiséggel nincs megelégedve —  
azt fokozni, jó talaj, trágya s munkával: bizony
nyal czélt fog érni. Ez eszköz kezünkben van 
— ne adjuk fel. A talaj megbirja a nagyobb 
termést is. Helyes kezelés mellett is lehet a 
dohánytermelés jövedelmezőbb.

Réti János.

Pár szó a dohány-szárító és simitó- 
helyiségek kérdéséhez.

Néhány hete annak, hogy a képviselőhaz 
a dohányjövedéki törvények ncmelv intézkedé
seinek módositásáról szóló törvénvjavaslatot 
megszavazta és örömmel konstatálhatjuk, hogy 
ezen törvény megszavazásánál az országos ma
gyar gazdasági egyesület dohánytermelési szak
osztályának óhajai is kellően lettek méltá
nyolva.

Az életbe lépendő törvénynek azon intéz
kedése, mely a dohánytermelő gazdára a sza
bályszerű szárító és simító helyiségeknek 
kötelességszerü felállítását rójja. különös figyel
met érdemel a termelő részéről, mert az 
bizonyos, hogy ezen intézkedés a dohány mi
nőségének javitását czélozva, üdvös hatású 
lesz ; de kérdés, hogy vájjon a dohánv minő
ségének javításával elérendő, közgazdasági szem
pontból üdvös eredmény, kárpótolni fogja-e az 
egyes termelőt a jelen válságos időkben, a 

i meghozni kényszeritett áldozatokért ?
; — h— —
| s várta sorsa eldőlését, de arról épen nem 
i álmodott, hogy arra milv nagv betolvása lesz 

az általa egy pár perczczel beszippantott jó
kora tubákadagnak.

Ez alatt tigrisünk szintén mozdulatlanul 
két hátulsé lábán ülve merően rászegezte sze
meit a mozdulatlanul álló vadászra s várni 
látszott, hogy az megmozduljon.

Ez egyszer azonten rosszul számított, 
mert nem tudta, hogy angollal van dolga s 
azért mikor látta, hogy ellenfele vonakodik az 
érintkezést elsőnek megkezdeni, oda ment 
hozzá, szépen körülszagolgatta, majd kezét 
nyalogatta s miután látta, hogy az semmi 
nemű ellenséges mozdulatot nem tesz, iránta 
való barátsága nyilvánításában annyira ment, 
hogy arczát kezdte nyalogatni.

Nvalogatás és szagolgatás közben azonban 
eljutott angolunk hatalmas orrához, a melvet az 
az imént abrakolt épen meg s most következett 
épen az a dolog, u mely az ős erdők kirá
lyát a legnagyobb zavarba hozta . . . olyat
prüsszentett, hogy az erdő összes vadjai meg
riadva szökkentek fel a még sohasem hallott 
hangra, a tigris maga pedig megborzadva vad 
futásnak eredt, otthagyva a félelemtől megder
medt angliust. a ki csak ekkor vette észre, 
hogy a tubáknak köszönheti életét.

Aki az elmondott történet hűségében ké
telkednék. az menjen el Afrikába és próbálja 
meg maga az érdekes kalandot.

Vadász.
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Számolnunk kell ugyanit első sorban az
zal, hogy az érintett intézkedés által létesíteni 
kívánt épületek dohánytermelőink nagy része 
előtt újak és ismeretlenek lesznek és így bi
zonyára nem lesz csekély azoknak száma,* kik
nek az ily épületekbe befektetett tőkéjük már 
csak azért is elviselhetetlen teher fogna lenni, 
mert ezeknek olcsó és mégis czélhoz vezető 
létesítését nem ismerik. —  És ha már hazánk 
nagy dohánytermelési képességénél fogva, az 
uj törvény fenti intézkedése úgy is százezerekre, 
sőt, nem mondok sokat: milliókra szaporítja 
fel a beruházási terhet, iparkodjunk legalább 
elérni azt, hogy ezen tőkék a minimumra re- 
dukáltussaoak és e mellett mégis a megfelelő 
és czélszerü építkezések éressenek el.

Arról talán szólnom sem kell, hogy az 
építkezésekbe fektetett holt tőke, a mainál 
kedvezőbb gazdasági viszonyok között is, meny
nyire képes a gazdaság jövedelmezőségét meg
csappantam. Ha azután a gazdát az is fenye
geti, hogy az ilyen építkezéseket még a kellő 
tájékozottság és szakismeret nélkül végeztette, 
megtörténhetik, hogy az építkezés egyenesen 
bukását fogja okozni.

Erős hitem, hogy a magas kincstár, a szó
ban forgó és a gazdát ezentúl terhelendő ál
dozatok tejében, az elért jobb minőségű dohá
nyokat magasabb áron fogja beváltani, és igy 
a termelőt kárpótolni fogja, de ezen kárpótlás 
sohasem fog megfelelhetni a százezerekre 
és talán milliókra rugó tehernek, ha ezen ter
hek nem csakis a legszükségesebbekre fognak 
szorítkozni és ha meg nem felelően fognak 
alkalmaztatni.

A dohánytermelő közönség fenyegetett 
ügye érdekében egy szerény eszmét pendítek 
meg és bátorkodom azt ez utón, s azon remény
nyel hozni a nyilvánosság elé, hogv eszmém 
méltányolásra találva, a fent jelzett baj talán 
eleve elkerülhetővé tétetik.

Szerény nézetem szerint ugyanis a magas 
kincstár, úgy a saját, mint a termelők érdekében 
is igen Üdvös dolgot cselekednék, ha egy, eset
leg több pályadijat tűzne ki, oly tervekre és 
munkálatokra, melyek a szükségelt száritó paj
ták, és külön simító helyiségek legczélszerübb 
építése, azok berendezése és szellőztetése, vala
mint az utóbbiaknak füthetésc iránt is tájé
koztatnának, kifejtve, hogy azok a lehető leg
olcsóbban és legczélszcrübben miként volnának 
előállíthatok.

Az ily tervnek helyes ismerete sok gazdát 
menthetne meg a felesleges és szükségtelen 
kiadásoktól : de másrészről a magas kincstár is, 
az által hogy igy a termelők csakugyan a 
czélnak megfelelő épületekkel fognak bírni, 
legteljesebben érhetné el azt. hogy a dohány- 
minőségek emelése harályosbittassék és azok
nak lehetőleg egyenlővé való tétele megköze- 
1 ittessék.

Azon nem várt esetekre pedig, ha az állam 
ezen áldozatot meg nem hozhatná, saját jól 
felfogott érdekeink megóvása czéljából azon 
szerény inditványnyal lépek a dohánytermelő 
közönség elé, hogy az országos magyar gazda- 
sági egyesület dohánytermelési szakosztályának 
közbejöttével. Önkéntes adakozások utján is, 
mielőbb létesítsünk egy olv összeget, mely a 
jelzett pálvadij kitűzésére elegendő legyen!

Kétségtelenül nagyon kívánatos volna, 
hogy most, midőn az évek óta úgy is folyto
nos válsággal küzdő termelő-osztály újabb ter
heket lesz kénytelen elvállalni, terheinek Icöny- 
nyitésére legalább jó indulatot tapasztalhatna a 
kincstár részéről, s azért azt hiszem, hogy az 
egész dohánytermelő közönség osztatlan tet
szésével találkozom, midőn az állam érdekében 
fekvőnek is jelzem, hogy szerény szavaim a 
magas kincstárnál is visszhangra találjanak, s 
azon meggyőződésemnek adok kifejezést, hogy 
a magas pénzügyi vagy a földművelésügyi 
ministerium. ha nem várja meg, hogy mi ter
melők magunk adjuk Össze a szükséges össze
get, hanem mielőbb saját butgetjéből kiírja a 
pályázatot: e költséggel nem csak hasznos és 
bőven gyümölcsöző, de sürgősen szükséges be
fektetést is tett országos dohánytermelésünk 
érdekében.

Bár kormányunk, mely annyi Üdvös esz

mét juttatott erélyes támogatásával a meg
érdemelt sikerhez, ez Ügyre is kiterjesztené 
arra nagyon érdemes figyelmét és hathatós 
pártfogását! •

Túra, 1887. deczember 10-én.
Propper Samu.

Modern szempontok a trágyázás 
kérdésében.*)

A túltermelés mai korszakában igazolva van-e
a termelés fokozása iránti törekvés?
Midőn a Gazdakörnek köztiszteletben álló 

elnöke, Somssich Pál ö nagyméltósága részé
ről azon megtisztelő felhívásban részesültem, 
hogy felolvasást tartsak : ó nagyméltósága egy
szersmind az irányt is kijelölte, azon óhaj
tása kifejezésével, hogy a trágyázás kérdésé
nek újólagos szellőztetését látná czélszerünek, 
s nevezetesen b e b i z o n y í t á s á t  azon meg
győződésnek, hogy a mezőgazdaság mai vál
ságos helyzetében a sikeres küzdelemnek egyik 
legfőbb és legbiztosabb módja a f ö  1 d t e r 
m é s h o z a m á n a k  a z  o k s z e r ű  t r á g y á 
z á s  u t j á n  e s z k ö z ö l t  g a z d a s á g o t  
f o k o z á s a .

E meggyőződést magam is osztva, kész
ségesen fogadtam el a kijelölt irányt és te
hetségemhez képest oda fogok törekedni e 
felolvasás szűk keretében, hogy e tannak iga
zolt voltát régi és előttünk részben uj gya
korlati énekkel megerősítsem.

Szemtermelésünket fokozni a mai túlter
meléssel jellemzett állapotban kontroverz do
lognak látszik s a logikai rend megköveteli, 
hogy mielőtt tulsjdonképeni tárgyamra térek, 
a túltermelés kérdésével okvetlenül foglalkoz
nom kell.

Hogy ma a szemtermelésben világszerte 
' túltermelés létezik, azt az alacsony gabonaárak 

mellett a fogyasztó államok vámvédekezései 
eléggé bizonyítják, a melyek nyomasztó su- 

; lvát mi eléggé érezzük. A gyakorlati kérdés 
csak az, hogy a túltermelés állandó-e, a mely
hez hozzászoknunk kell, avagy csak ideigle- 

l nes, a melynek tehát előbb-utóbb megszűnnie 
| kell. Midőn ezelőtt két évvel szintén e kör- 
1 ben felolvasást tartottam, abbeli meggyőző

désemnek adtam kifejezést, hogy a túlterme
lésnek okvetlen szűnni kell. mert a gabona
árak esése a k e d v e z ő t l e n  k ö r ü l m é 
n y e k  k ö z ö t t  t e r m e l ő  v i d é k e k e t  oda 
kell hogy kényszerítse, hogy azzal felhagyjanak. 

; Hogy ez gyorsan nem mehet, az már azon oknál 
' fogva is érthető, mert az ily körülmények közt 

dolgozó gazdát az előnyös változás iránt táplált 
reménye oda biztatja, hogy veszteséggel is^ter- 

1 meljen, mig végre a kényszer erőlködéseinek a 
! határt megszabni és öt a termelés elhagyására 

szorítani s oda utalni fogja, hogy még külter- 
jesebb gazdálkodásra: legelő gazdálkodásra, 

j állatnevelés és gyapjutermelésre adja magát. 
, Azt állítám tehát röviden, hogy az olcsóbban 

termelők versenye le fogja szorítani a verseny
zés teréről a drágábban termelőket s csakis 
akkor fog beállani a termelés és fogyasztás 
közötti egyensúly, ezen oly rég várt ideális 
állapot . . .  A mit ezelőtt két évvel a dolog 
természetes rendjéből eredő elméleti követ
keztetésként mutattam be, ma már számada
tokkal vagyok képes igazolni. A  két év óta 

! kezeimbe jött adatok ezen véleményemben 
1 megerősítenek.

Neumann-Spallart bécsi tanár „Uebersich- 
| ten dér Weltwirtschaftu czimü müvében ér

dekesen fejti ki. hogy ma a világ gabnakeres- 
| kedelme, tehát az államok összes bevitele és 

kivitele együtt 4 milliárd 375 millió forintra 
tehető. Egy századdal ezelőtt Turgot franczia 

j miniszter 10— 11 millió hectoliterre becsülte 
a gabna nemzetközi forgalmát s ma egyedül 
a kiviteli kereskedelem több mint 260— 270 

| millió hektoliter gabna és 14 — 15 millió mé
termázsa liszt s ugyanannyi a beviteli keres
kedelem. Az emelkedés tehát egy század alatt 

| óriási.

*) O r d 6 «1 y Lajos, az oroz. gazdasági egyesü
let igazgatójának decz. hó 16-ón * „Gazdakörben" tar
tott jeles felolvasásából közöljük a fentebbi részletet.

Szerk.

Oroszország e század második tizedében 
egy év alatt 3Vf millió hectoliter gabonát vitt 
ki s ma 50— 00 millió hektoliter közt válta
kozik kivitele. Az Egyesült államok 1850-ben 
még csak 5 millió hektoliter gabonát vittek 
ki s ma 100 millió hektolitert tesz kivitelük. 
Majdnem ily arányokban fejlődött hazánk kivi
tele is. Ellenben Ángolország 1810-ben éven- 
kint csak 1.600,000 hektoliter gabonát im
portált, holott jelenleg 36 millió hectoliter 
gabonát és 8 millió métermázsa lisztet im
portál. Nem szándékom belemélyedni ezen 
adatokba s csak azt kívántam feltüntetni, hogy 
a kenyérterménvek fogyasztása rövid idő alatt 
mily roppant mértékben fokozódott. A  terme
lés és fogyasztás tehát egyaránt óriási mérv
ben emelkedtek 8 előbbiben Amerika játszotta 
a döntő szerepet.

A z  európai gazdák azon véleményben 
vannak, hogy Amerika szűz földjei nagy ter
méseket szolgáltatnak, de ez tévedés; mert 
Amerika talaja átlag magyar holdankint nem 
ád többet, mint 2— 3 métermázsa búzát, tehát 
körülbelül annyit, a mennyit a mi tavalyi 
rossz esztendőnkben arattunk.

A kukoricza átlaga nem több, mint 5.6— 6 
métermázsa magyar holdankint, az árpáé 5.5 
métermázsa, a zabé 8— 9 métermázsa.

A  mi az előállítási költségeket illeti, az 
észak-amerikai termelési viszonyok tanulmá- 
nvozására kiküldött angol h i v a t a lo s^s z e m-  
l e - b i z o t t s á u  tagja, M. Todd, a búza elő
állítási költségeit következő számadatokban 
fejezi k i:
A búza átlagos termelési költsége bele

értve a szállítást az elevátorig . . . .  8 frt 15 kr.
A szállítás Liverpoolig vasút és tenge

ren átlag......................................... 1 s 75 „
Az amerikai bizományos d i ja ..............— „ 3 2  „
Az angol bizományos dija és kiraktározás,

beraktározás..................................
Összesen: 10 frt 88 kr.

Ma New-Yorkban a búza ára 8 frt 50 
kr., ha ehhez hozzáadjuk az Európába szállí
tás költségeit, akkor kijön, hogy az amerikai 
termelő ma minden nyereség nélkül adja el 
búzáját; de eladja, mert mit tegyen vele.

Ezen előállítási költség azonban csak 
Amerika kedvező szállítási viszonyainak ör
vendő részein ál!, ellenben a kedvezőtlen he
lyeken termett és Liverpoolig szállított búza 
Í2  forint 20 krba jön. Ezek a részek tehát 
már határozott veszteséggel dolgoznak a mai 
viszonvok között.

A z amerikai gazda tehát ép úgy szen
ved mint az európai s daczára annak, hogy 
szállítási áraik, úgy a tengeren, mint a vas
úton már a képzelhető minimálisra sülvedtek. 
Chicagóból Baltimoréba (1352 kilómérer) 1 q. 
búza szállítási ára 1 frt 25 kr.. a tengeren 
pedig Chicagótól vasúton a kikötőig s onnan 
Liverpoolig 2 frt 80 kr.

Aztán azt is konstatálták, hogy' az ame
rikai talaj termőképessége a rendszeresen 
űzött rablógazdálkodás következtében folyjon 
csökken. Mindezen okok közrehatásnak tulaj
donítható, hogy Amerika kivitele, pl. Fran- 
cziaországba, hova a bevitel többe kerül, 
mint Angliába, pár év alatt óriásilag csök
kent. Mig 1879-ben a buzabevitel !;3200,000 
q. volt, addig 1881-ben a buzabevitel 6.300,000 
q. és 1884-ben az már csak 2.350,000 mé
termázsát tett ki. Pedig Francziaország csak 
ezután lépett fel a prohibitiv vámokkal, a mi
ből az következik, hogy Amerika sem vesz
tegeti sokáig ingyen búzáját és végre is meg
hátrál akkor, ha veszteséggel kell kivinnie.

Kitűnik ez dr. Sering Miksa berlini egye
temi tanár és Amerika viszonyait kitünően is
merő szakembernek, a múlt hóban megjelent 
müvéből is. O  ugyanis azt mondja, hogy a 
búzatermelés Északamerikában csak csekély 
jövedelmezőséget nyújt. A z  iparszerü rabló- 
gazdaság mindig kisebb területre szorítkozik. 
A búza alacsony ára miatt a búzával beve
tett terület erősen megapadt a régebben gyar
matosított vidékeken s helyette a kukoricza- 
termclés és állatneveléshez fogtak. A  még 
gyarmatosítás alatt levő területek felhaszná
lásában csendesség állott be. Ha az árak nem 
javulnak, akkor a gabnatermelés Amerikában
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csak lassan fog előre haladni, pedig Észak
ét KÖzép-Amerika, Nvugot-India és Európa 
lakossága évenkint 3 l.f millió lélekkel szapo
rodik. Az áraknak tehát már a közel jövőben 
emelkedniÖfc kell, csak egy gátolhatja még ezt 
némi időre és ez a Panama-csatorna megnyitása.

A  mi pedig Indiát, ezen uj versenytársat 
illeti, a mely mostanában 8— 9 millió q. bú
zával jelenik meg az európai piaczokon, ott 
az előállítás költsége W o lf zürichi tanár ada
tai szerint:

a termelés helyén . . 3 frt 10 kr, per q.
szállítás Bombay ba . . 4 „  —

„ Londonig . . 1 „ ti ___________
összesen : 8 frt 16 kr per q.

a mikor se a termelőnek, se a közvetítőnek 
még egy garasa sem marad.

Ezen hátrányos árviszonyok kényszerítet
ték az indiaikat, hogy a bevetett területet csök
kentsék és mig 1885-ben 11.420,000 hectár 
volt bevetve búzával, addig 1886-ban 546,000 
és 1870-ben 353,000 hektártal fogyott a be
vetett terület. Ezen angol hivatalos adatok is 
csak azt bizonyítják, hogy az á tout prix 
termelés nem megy és hogy a mai árviszo
nyok mellett a búzatermelésnek csökkenni kell.

Ha harmadik főversenytársunknak, Orosz
országnak belviszonyaiba is beletekinteni le
hetne, okvetlenül hasonló természetű adatok
nak kj^lene napfényre jutni.

Szóval a világtermelésre dobott ezen fu
tólagos fény is azt bizonyítja, hogy a fák nem 
nőnek az égig s hogy a mai sajnos állapot
nak is lassan ugyan, de vége lesz, hogy visz- 
szavonulni fognak gabnatermeléseikkel azok, 
a kik a világversenyben olcsó termeléssel he
lyüket megállni nem képesek.

A  fő tehát olcsón termelni; a mi azon
ban nem jelenti még azt. hogy minél keve
sebb kiadással minél többet termelni, mert ez 
a legtöbb esetben csak üres frázis és elérhe
tetlen czél marad, hanem felhasználni azon 
eszközöket, a melyek, bár a termelés bruttó 
költségét emelik, de a melyek a bruttó-ter
mést annyira is növelni képesek, hogy meg
felelő tiszta haszon maradjon meg a terme
lőnek. S ezen czél elérésére egyik leghaszno
sabb eszköznek fog bizonyulni a trágya és 
pedig annak minden neme, az istállótrágyától 
a legkülönfélébb kereskedelmi trágyákig.

V E G Y E S E K .
Boldog uj évet kívánunk t. olvasóink

nak. B o l d o g  aj  é v e t  m i n d a z o k n a k ,  
a k i k  b e n n ü n k e t  a z  e l m ú l t  é v b e n  
t á m o g a t n i  k e g y e s e k  v o l t a k .

Eltemettünk egy évet, melyet munkálkodás 
közt töltöttünk el. De azért nem tériiuk pihenni, 
hanem újból neki kezdünk a munkának, ha 
mással nem, de legalább azon jóakaratu tö
rekvéssel. hogy a dohánytermelő gazda
közönségnek minél inkább hasznára legyünk. 
Járuljanak mentői többen ezen törekvésünk
höz s akkor bizonyára a siker sem fog el
maradni. S most azt mondjuk. E lőre!

A gyümölcsfáknak mohtól való megtisz
títása. Közönséges fahamuból nem nagyon 
erős lúgot készítünk, ebből 10 litert */4 kilo 
karbolsavval keverünk Össze, a keveréket fel
forraljuk és melegen egy seprő segélyével ken
jük a fákra. Nehány nap alatt a moh a leg
utolsó cseppig leesik a fákról, s azon év alatt 
nem is jelentkezik újra a bemázolt helyeken. 
A  lúg a fa egészségére legkisebb káros hatás
sal sincs.

Ad-e a gipsz és fahaniu nagyobb ter
mést és holt Nem újság, hogy a gipszet és 
fahamut trágyaszerül is használják, hiszen már 
Franklin is ajánlotta volt a gipszet a herésekre 
s azóta Németországban a heretermelésre nem 
alkalmas talajokat gipszezés által teszik «here- 
képessekké.» A szerves trágyának (állati trágya, 
szalmái trágya, komposzt, iszap stb.) ugyan 
alig van párja, mert televénvszegény talajon 
csak általok idézhetjük elő a talaj nagyobb te
vékenységét kés igy közvetve a nagyobb termést 
is; de azért a z o k  m e l l e t t ,  vagy dús tele- 
vényü laza talajokon —  azokon kívül is : fon
tos szerepük van az á s v á n y i  trágyáknak, 
igy közöttük a mindenütt gyűjthető vagy ol
csón beszerezhető gipsz és fahamunak is. A 
gipsz minden nem erősen meszes talajra aján
latos. Amerikába nagy előszeretettel alkalmaz
zák nem csupán a herésekre, mehet részben 
zöld-trágvakép szántanak le a búza alá, de a 
d o h á n y  alá is. A  gipsz tulajdonkép csak köz
vetve szerepel a talajban, mert mindkét alkat
része : a kénsav s a mész is oldólag s bontó- 
lag hat a talaj alkat-elemeire. Jól alkalmazva: 
végeredményében a hatás a növénv bujább 
fejlődésében s igy gazdagabb aratásában fog 
nyilvánulni. Physikai hatása a felülszórt gipsz
nek abban áll, hogy a gipszczett talaj tovább 
megtartja a capillaris nedvességet részecskéi 
közt s igy tehát üdébb lesz rajta a növénvzet 
még az év szárazabb résziben is. Fontosabb 
azonban a gipsznek c h e m i a i szerepe a talaj
ban. Ugyanis, a talaj vizében ha feloldódik —  
(sok nedvességet kíván ahhoz) —  az abban 
levő nehezen oldható kovasavas vegvületeket 
(silikatokati szétbontja s oldható kovasavas 
sókká átalakítja. (Ezt teszi különösen az agvag- 
talajakon). Szóval a talaj ásvánvi anyagaira 
oldólag hat. mint a szénsavas viz. s igv a nö
vények táplálkozásában oly annyira nélkülöz- 
hetlen : p h o s p h o r s a v t  vilsav), ká l i ,  mag -  
n é z i  a és m é s z  szabaddá tétetik s a növénv 
rendelkezésére bocsáttatik. Sőt hatásában a 
szénsavas vizet felülmúlja s olv formán hat, 
mint a kénsavas viz. azon különbséggel, hogv 
ennek hatása g y o r s a b b  szokott lenni, mint 
a gipszé, mely némely években, kivált hamar 
kiszáradó talajokon, elegendő nedvesség hi
ányában nem oldódik fel s nem is mutatja a 
kedvező hatást. Ilyenkor .inkább edzőleg hat. 
Az ekkép keletkezett sulphatok bontó és oldó 
hatásukat még tovább is gyakorolják, miről a 
bujább tenyészet ad tanúbizonyságot. Továbbá 
0 gyanazt teszi a gipsz a talaj szenes anvagai-
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val is (tárgya és televény). Azok felbomlását 
is sietteti s a felbomlásnál képződő ammónia- 
kot megköti (t. i. kénsava egyesül annak am- 
moniakjával) s igy 1 é g e n v t (nitrogén) tesz 
szabaddá s bocsát a miveleti növények rendel
kezésére. Sőt a tett megfigyelések szerint a 
g i p s z e z e t t  talaj a légkörből is több am- 
moniakot szí fel. Kivált mész-szegény talajokon 
érezteti feltűnő hatását. Sovány, meszes vagy 
vizenyős talajokra nem való. A gipsz tulaj
donkép az altalajt trágyázza, mert a leszivárgó 
esővízzel lekerül az alrétegbe. Innét van az, 
hogy a mélyen gyökerező növények a legered
ményesebben tudják kihasználni. Hogy a gipsz 
hatását a talaj termüerejének fokozására minél 
nagyobb mérvben érvényesíthessük, szükséges 
szem előtt tartanunk két körülményt u. m. a)* 
az alkalmazás idejét s módját; b) hogv meny
nyit adjunk egv k. hold földre ? A z előbbi 
pontra vonatkozólag tudnunk kell, hogv leg- 
czélszerübb tavasz nyílta után szórni fel a gip
szet, mig elegendő téli nedvesség van a föld
ben. Lehet ugyan más időszakban is pl. ősz
kor, vagy takarmány-termő területeken a fű 
használása s betakarítása után, de hatása ez 
utóbbi esetben bizonytalanabb, esetlegesebb, 
hacsak alkalmas nedves idő s sok harmat nem 
jár, a mi a gipszet feloldja. A gipsz minden
kor é g e t v e  s f i n o m  p o r  alakban hintessék 
fel. Minél finomabb, annál könny ebben felol
dódik s oszlik el a talajban s annál egyenle
tesebben szórható el. Elszórása szélcsendes 
időben s kézzel történik.

(Vége köv.)

Szerkesztői és kiadói üzenetek.
Balassa György doh. bcv. hív. tiszt urnák, K u n- 

F é l e g y há z a *  Czéh István doh. biv. hiv. kezeli’ ur
nák K i S -V  á r d a ; Dohány beválté hivatal. Csóka ;  
Dohány beváltó hivatal. C s. Apá t f a l v a .  Szives 
küldeményeiket vettük. Fogadj ík lapunk érdekében tett 
fáradozásaikért hálás ItOxzönetünkct.

Fekete btfrkentfcs.
József föherczeg

s a földmiveles-. ipar- és kereskedelemügyi 
miniszter ée ezámoe gazda a legnagyobb el- 

ismeréssel tüntette ki.

tfemencsek J. és társa
I. magv. kizárólag szabad, fekete bőrkenőcs- 
hőrlakk, gyógynövény valódi Szultána pipere 

szappan gyártmányát.
Ezen bórkenőcs, mely mindennemű bőrre 

kitűnő hatást gyakorol, kisebb mennyiségben 
is megrendelhető a következő árak mellett: 

fekete bőrkenócs 1 ki. bádogdobozban 1.20 
sárga bőrkenőcs 1 kiló: 1 frt 60 kr. 
géphajtó bőrkenőcs 1 k iló : 1 frt 40 kr. 
velenczei kettős bőrlakk 1 liter 3 frt. 
bőrmosó szappan nagv darab 1 frt. 
állat-, gyógy- és patakenócs */* kiló 2 frt. 
fekete viasz 1 nagy db 1 frt s a liires gvógy- 
erejü Szultána növény szappan 1 doboz 1 frt.

Főraktár: Nagymező-utcza 9. sz.
Óvás az utánzás ellen i

Miután világhír találmányommal igen sok 
visszaélés történik, nevezetesen egy bizonyos 
egyén „Feri Nándor* hirdetményeket bocsájt 
ki, melyekben mint a ezég utóda tünteti fel 
magát és az általa készített silány kenőcsök, 
mint az én, kitűnőnek elismert gvártmánvo- 
mat ajánlja. Ennélfogva figyelmeztetem a mé
lyen tisztelt közönséget, miszerint a valódi 
Nemencsek-téle bőrkenőcsöt csakis én gyártom 
s óvom a Feri Nándor-féle hamis utánzások 
megvételétől; különben a legnagyobb kitün
tetésekben részesitett czikkemmcl, és Üzleti jó 
hírnevemmel visszaélő Feri Nándor ellen a 
szükséges lépéseket megtettem.
Megrendelések utámx't mellett pontosan eszkö

zöltetnek.
Teljes tisztelettel

N'KMEWSKK JAKAB «■x TÁRSA
Bndap.it. Baffym.aS-atcta 9. » .
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