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Aprll hé l - t i l  uj előfizetést nyitottunk. -  T is z 
telettel kérjük azon t. előfizetőinket, akiknek előfizeté
sük lejárt, e meg nem hoeezabltották meg előfizetése
iket, szíveskedjenek az előfizetést mielőbb beküldeni.

Garaszolás.
A  garaszolás munkáját én annyira fon

tosnak tartom, hogy ezúttal el nem mu
laszthatom annak előnyeit és viszont a nem 
teljesítés hátrányait előadni.

Hogy t. olvasóim engem már kissé 
elkényeztettek némely tanácsaim elfoga
dásával és sok szívélyes elismerés nyilvá
nításával, ez bátorít fel engem arra. hogy 
becses figyelműket ezúttal is igénybe 
vegyem.

A  garaszolás vagy nyesés, nem egyébb, 
mint a dohánypalánta közelében lévő 
gyom ideiglenes kipusztitása. — Ezen 
munka minálunk még nincs általánosan el
fogadva, és csak nagyon kevés helyen 
lesz alkalmazva ; pedig szerintem ezen mun
kát nem volna szabad elmulasztani senki
nek : nem volna szabad elhagyni csak 
azért sem, mert nem kerül költségbe, mert 
a garaszolásra fordított csekély munka ja
vunkra válik az első kapálásnál, a mennyi 
ben a lenyesés által az első kapálás igen 
kényelmessé válik, mert nem kell a kapás
nak a már akkorára nagyon megnőtt 
gyommal küzködni, és sokkal bátrabban, 
szaporábban és jobban kapálhat, úgy any- 
nyira, hogy a nyesésre fordított ki adás ezáltal 
teljesen megtérül.

A  kiültetett dohány palántának igen 
sok ellensége van, de azok közt a gyom. 
mely a gyönge ültetvényt elárnyékolja, a 
legnagyobb ellensége. — Ugyanis bár mikép 
miveltük meg a talajt, a gyomot annyira 
ki nem irthattuk, hogy az előtérbe ne 
jöjjön; már az ültetés alkalmával kezd az, 
különösen a buja földön, mutatkozni, mint 
peije. laboda, és sok minden másnemű hir
telen növésű gyomok elárasztják, túlszár
nyalják a gyönge növényt; ezeknek oly 
sajátságos büverejük van a kis gyönge do
hánypalánta felett, hogy mikor ezzel 
szembe jön, és hirtelen növésénél fogva, 
ezt mihamarább túlnövi, árnyéka által 
szemlátomást megöli, a dohánypalánta tes- 
pedni kezd, a helyett, hogy izmosodnék, 
megvékonyodik. megsárgul, és kezd fel
felé nyurgulni. Ez mind a gyom árnyéká
nak roncsoló müve. — Azért mondom, 
mihelyt a palánta ki lett ültetve, meg 
fogamzva, aminek legfeljebb az elültetés 
után fi—8 nap alatt meg kell történnie, 
szemlét kell tartani a dohányföldön, sahol 
ezen gyomok jelentkezni kezdenek, azon* 
aal kezdjük meg a garaszoló munkát; ezen 
munkát a legszárazabb időben is végez

hetjük ; a kapa e munkánál középnagyságú 
lehet, jó élesre kalapálva és kifenve.

Közvetlen a dohánypalánta mellett 
természetesen igen óvatosan kell eljárni, 
hogy valamikép a kapával a gyönge ér
zékeny dohánypalántát meg ne érintsük, 
mert minden megérintése a palántának 
káros következményű ; érzékenységénél 
fogva minden legkisebb érintés megsérti 
és tönkre is teszi.

A  garaszolás nem kapálás, hanem 
olyan munka, melyet egy rendes munkás 
naponként egy holdon könnyedén végezhet.

Földszinéig levágatik a gyom és a sorok 
közepe tájáig kaparjuk. A  lelkiismeretes 
munkás a kapát kissé beljebb is ereszti és 
nem csak a föld felületén, de kissé mé
lyebben vágja el a gyomot, a mi minden
esetre nagyon előnyös, mert ha gyom 
mélyebbről van levágva, természetes, hogy 
az valamivel későbben fejlődik, és a meny
nyivel későbben fejlődik, annyival kevésbé 
kell az első kapálást siettetni; és minden
esetre jobb a dohányt akkor elsőre meg
kapálni, a mikor az már kissé megizmo
sodott ; a szokásos hirtelen kapálás csak 
azért van, hogy a gyomot ne hagyjuk 
uralkodni. De a hol a garaszolás előtte ne
hány nappal megtétetett, szükségtelen az
zal sietni.

Jobb pedig már akkor elsőre kapálni, 
a mikor a rásza erős azért, mert a na
gyon gyönge palánta a legkisebb érintés
sel ingóvá tétetik: mig a meggaraszolt 
dohányföldön, az elkülönítve lévő. minden 
elámyékolás nélkül álló palánta hirtelen 
gyarapszik, és erősen nő, és midőn az ren
des idejében előre megkapáltatik, szemlá
tomást fog növekedni. A  meggaraszolt föld
nél a jótevő esőre tovább lehet vámunk 
mint amúgy, mert ha a dohány a gyomtól 
el lesz lepve, akár van eső akár nincs, 
kénytelenek vagyunk az első kapálást esz
közölni ; de a hol a garaszolás megtörtént, 
ott tovább várhatunk, és elérhetjük, hogy 
a kitűnő szolgálatot tevő esóutáni kapá
lásban részesítsük a dohányt, ami szintén 
igen sokra becsülhető.

Ha nem lett meggaraszolva a dohány- 
föld, meggyomosodik: a kapálást még nem 
lehet eszközölni, mert a palánta még jó
formán meg sem fogamzott, még nincs ki- 
foldozva; várni kell az esőre is, stb., de 
addig már a gyom kezdi halálos harczát 
végezni, a palánták sárgulni kezdenek, 
fel nyurgulnak, és ha azután ezt 4-szer is 
megfogja kapálni, abból ugyan jó dohány 
nem lesz soha. — Azért tartom én a ga- 
raszolást olyan nagyon fontos dolognak, és 
kérem is t. olvasóimat, kik oly gyakran 
voltak már szívesek szerény nézeteimet 
helyeselni és azokat magokévá is tenni, 
tegyék meg ezúttal is azt a saját érdekűk
ben is, mert higyjék meg nekem, hogy a 
dohánytermésnek egyik fomérvadója az, ha 
az kellően lett elsőre megkapálva.

A  kifoldozásta garaszolas után, ha az 
azelőtt még nem eszközöltetett, azonnal meg 
kell tétetni, mely esetben a hiányzó és kipó
tolt szálok gyommentesek maradnak, addig.

Hirdetéseket, felvesz a kiadóhivatal és az ország min
den hirdetés-gyűjtő ügynöksége.

I mig megfogamzanak és erőre vergődnek.
. mely esetben a foldosott dohányból, ha az 
; izmos, erős palántából eszközöltetett, még 

elég jó dohány válhatik, mig a szokásban 
lévő foldozás mellett, abból soha még 
középszerű dohány sem válik.

Régi rósz szokás, hogy a foldozást az 
első kapálás után szokták még sok helyen 
tenni. Bizony e munka nem hozza meg a 
jutalmat, mert ezek ha meg is fogamzanak, 
csak aprók és satnyák maradnak mindig. 
Azért mondom, hogy a ^araszolás után 

í rögtön alkalmazva még nemi sikerrel lehet 
| a foldozás.

< )römmel értesültünk e napokban 
több nagyobb termelő részéről arról az 
örvendetes haladásról, hogy az ültetést 
ajánlatunk folytán trágyalével eszközölték 
és az ültetés utáni két napon át ismét 
megöntözték vegyitett trágyalével a kiül
tetett palántákat; úgyszintén egyesek a mű
trágya alkalmazását kisérletképen vették 
igénybe.

Mi jó eleve meg vagyunk arról győ- 
| ződvc, hogy ezen kísérletek bizonyára sike

resek lesznek, ami azt fogja maga után 
| vonni, hogy az azután általánossá válik.

Es ha a nagy dohánytermelő közön
ségnek ezen eljárás nagy hasznára leend. 
már ezzel én megkaptam legszebb jutal- 

I mamat.
I). V.

\ ki aljdohányt nem szabad semmibe 
venni.

A z aljdohányok nagy fontosságáról kívá
nok ez alkalommal kissé terjedelmesebben fog
lalkozni.

Fel akarom világosítani termelőinket arra 
nézve , hogy minő szerepre van hivatva 
a külföldön az aljdohánv.

Az aljdohány egy igen lényeges részét 
képezi, az exportált dohányoknak, a ra:nnyi- 
ben azt olcsó árban adhatják, és azéft az 
hajdanta sok vevőre is talált. — De mióta 
ezen aljdohány oly valami lett, a mi tulajdonkép 
nem is dohány, hanem egy lapu alakú föi- 
desanyag, melyben a dohány részt csak na
gyitó üveggel lehet felfedezni és ezen rész is 
a lehető legrosszabb, azóta az senkinek seno 
kell.

Bizonyltja azt, hogy a külföldre adott 
dohánymennyiséget nagy részben az aljdohánv 
képezi, azon ténv is, hogy a kincstár le g 
t öbb e s e t b e n  111. os z t á l yú  dohány t  
ad el  a kül f ö l dr e .  És ez igen természe
tes alapon nyugszik, mert a kincstárnak ma
gának a jobb minőségű dohányra szüksége 

| van gyártási czélból. Sokszor oly nagy szük
sége van arra, hogy kénytelen a jobb minő
ségű dohányt más utón megszerezni magának. 
Megtörtént ugyan már a kincstárnál, hogy
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j o b b  o s z t á l y t  i> adott bizonyosegycdaru- 
sági államok kincstárai részére; de ezek is 
csak j o b b  o s z t á l y o k ,  és nem j o b b  m i 
n ő s é g ű e k  voltak. —  Mert az utóbbit a 
kincstár maga is gyakran nélkülözi. (Elég 
sajnos, hogy ez megtörténhetik oly országban, 
melyben az európai államok közül úgyszólván 
legjobban el van terjedve a dohánytermelés.)

Szóval, a Ill-ik osztályok azok, melyek a 
külföldre vándoroltak; már most nézzük meg, 
mi a III-ik osztály ? A harmadik osztály nem 
egyébb mint aljdohány, itt-ott egv-egv hegy-, 
törpe, roncsolt anya- és sarju levéllel ke
verve.

A  kiviteli kereskedő dohányának az utóbbi 
időben átlag majdnem 4Ő százalékát képezi 
ezen aljdohány.

Nem czélom e helyen a kiviteli kereske
dőknek a többi jobb osztályú és minőségű j 
dohányairól szólni; fentartom magamnak 
arról is más alkalommal beszélni. —  Most 
csak az aljdohányról akarok beszélni. Azt hi
szem, hogy olvasóim már tudni fogjak, hogy 
a külföldre exportált dohánynak mily nagy 
kontingensét képezi az aljdohánv, és talán 
azt is fogják tudni, hogy ezen dohánv min
den kritikán alóli anyag; — tehat igen ter
mészetes. hogy az ily anyaggal a külföldön 
nem lehetett valami nagy furorét csinálni, a 
mit legjobban bizonvit azon sajnos tény, hogv 
ezen dohányt manapsag a külföldre eladni 
majdnem lehetetlen, és a mi eladatik belőle, 
azt csak a beszerzési áron alól lehet eladni.

Elrontotta, semmivé tette a külföldön 
dohányunk renomméját; önként következik tehát 
ebből a tanulság, hogy azon javítani kell. 
javítani pedig lehet igen könnven.

Mindannyiszor felháborodom, a midőn 
ezen dohányról lévén szó, arról csak kicsiny- | 
lóleg beszélnek, mondván: az aljdohanyt bár- ' 
hol lehet szárítani, a szabadban, a deszka cs 
sövény kerítéseken, a hol holnapokig süti a 
nap és veri az eső ; hisz ennek nem art, ez 
aljdohány.

Az országos gazdasági egyesület dohány-

T Á R C Z A .
Karczolatok a dohányról.

A „Magyar Dohinvujság* * eredeti lárczája.

A philippinai szigeteit bennlakói a dohány
termelés legrégibb k ulti válói közé soroltatnak 
Dohányozik is ott boldog, boldogtalan, térti, 
nő, gyermek egyaránt. Utazók állítása szerint 
a philippinai szigeteken, ha a férti tüzet kér 
a nőtől, ez a rágyujthatáson kívül egyebet is 
jelent; a lassú vagy gyors rágyújtásból követ
keztet a nő, ha ettől a térti kér iü/.et és vi
szont; a minap egy barátom, ki pipáin.ik gon
dozását, tömését a feleségére szokta bízni, 
azon panaszkodott, hogv a felesége nagvon 
lassan tömi meg a pipát és tart félóráig is 
mig rágyújthat; a kedves feleség valószínűleg 
nagyon szereti férjét s lehet, hogy —  philippinai.

Ssnteuil. az annak idején hírneves franczia 
költő a dohánynak köszönhette halaiat. Akko
riban még nagyban d.vatozott Párisban a 
hölgyek között a bumotozas; a költő egv 
ilyen a burnótozásnak hódoló hölg\ tarsasagban 
volt s 6. aki nem szokott burnótozui. boro
zott j  «  társaságnak egyik tagja meg akarta a 
költőt tréfálni s nem elégedett meg azzal, 
hogy ő maga imadja a burnótot. hanem jut
tatott belőle a költőnek is még pedig olvkép. 
hogy egv alkalma* pillanatban a burnótszelencze !

szakosztálya által tartott legutóbbi gyűlésen, a 
midőn az értéktelenebb dohányoknak a sza
badban való szárításáról volt szó, mindannyian 
közömbösek voltak eziránt és csakis a jobb 
minőségű dohányoknak a pajtában való szárí
tását hangsúlyozták.

Ezen nézetet én egyáltalán nem osztha
tom. A z  a l j  d o h á n  v ö k ,  ha j ó l  v a n n a k  
k e z e l v e ,  n e m  é r t é k t e l e n e k ,  é r t é k t e 
l e n n é  t e s z i  a z o k a t  a r ó s z  ke z e l é s ,  és 
épen semmivé teszi a szabadban való lugoztatás. 
Azért szerintem, mint már oly gyakran mon
dottam, az aljdohánvt is okvetlen a pajtában kell 
szaritam, és ha azok a földön is kissé gondo
san lesznek művelve, s azután a pajtában szá
rítva, a külföldön ezen dohányok renomméját 
tetemesen és rohamosan emelni fogják.

Azt is igen gyakran hangsúlyoztam, hogy 
az aljdohánvt mily könnyű szerrel lehet a 
pajtában szárítani, minthogy az legelébb sze
detik. annak leszedésekor tehát még a pajta 
teljesen üres. Miért ne lehetne tehát ezen alj- 
dohánvt a pajtában szárítani ? Akkorára pe
dig, a midőn az anya-dohány-levelek törése 
bekövetkezik, az aljdohányok, melyek már a 
letörésnél érettek, fonnyadtak, már meg lesznek 
szaradva, és így a pajtában összeszorithatók 
lesznek, mert ezeknek a száradásra csak pár 
nap kell. Teljesen össze lehet tehát őket szo
rítani és bizonyára nem fognak megromlani, 
sőt azáltal mindig puhák és ruganyosak ma
radnak, a mi mindenesetre sokra becsülhető. 
Igv eltérnek azután azon dohánvok igen kis 
helyen, és lesz belőlük értékes, jó. hasznave- 
hetó vágó anvag.

En magam, nug dohánytermelő voltam, 
az aljdohánvt rendesen a pajtában szántottam 
és nem tartozott a ritkaságok közzé, hogv az 
aljdohányom ll-ik osztályba ment ; különben 
megmutatta azt az 1884-ik évi dohánykiálli- 
táson a Beliczev főispán által kiállított aljdo- 
hánv is. hogy minő lehet az alidohánv. ha 
az rendesen kezeltetik és bent szárittatik.

Azért én a legmelegebben ajánlom összes 
dohánytermelőinknek, hogy az aljdohánvra

tartalmát Santeuil borába Öntötte. 14 órával 
később a szerencsétlen költő mérgezés tünetei 
között meghalt. Morál : Nem mindig jó az a 
gyomornak, ami az orrt csiklandozza.

Hogy épen a dohány könnyelmű haszná
latának halálthozható themájánál vagvok. föl
említem. hogy Lundahl L. német orvos az ö 
híres r Tabak ist G ift“ (Berlin 1875) csín. ti 
könyvében több ilyen esetet említ fel : a többi 
között egy szerencsétlen matrózt említ, kinek 
a bagó forrt a torkára. Ez a matróz ugyanis 
lenyelte a bagót s irtóztató kínok között múlt 
ki 4 óra alatt dac/ára az elég gyorsan nyúj
tott segélynek Becsülöm is Póczi Gyurkát, ki 
valaha a svadronomban a közhuszan minőség 
mellett az ordonnáncz dolgát is végezte s egv 
ízben, midőn a bagózás miatt kérdőre vontam, 
czimkusan azt teleli:

—  Jelentem aiásan, én nem szoktam ba
gózni !

—  I>e hiszen — mondok —  most is a 
záptogán a bagó ?

—  Debizisten nincs!
• Az akasztani való, mielőtt azt mondta 

„Debizisten*, hát lenyelte a bagót. Kutvabaja 
se lett.'

No de elég bajt ,, ok o i ez az ártatlan 
dohány *ok fejnek! Sőt igen gyakran n.ég | 
annak is bajt csinál, aki nem szokott dohá- | 
nvozni ; mert az ilyennek meg az a baj. ha I 
más dohányzik az ő jelenlétében. De még arra !

is kiváló gondot fordítsanak; hagyják azt ren
desen megérni és felfűzés vagy aggatás után 
azonnal a pajtában szárítani.

Az általam fentebb felhozott sorsa az alj- 
dohánvoknak a külföldön nem valami theorián 
alapszik, hanem tényekből van merítve, és kizár 
minden kételyt, hogy ezen dohányok haszna
vehetetlensége okozta legjobban a külföldön 
a nyomást.

A mennyiben tudjuk tehát, hogy ez oko
zója nagy bajunknak, ezen tehát mielőbb és 
legjobb erőnk szerint segíteni kell.

Nem akarom mondani, hogy a szép, iő 
anyaleveleknek különösebb gondozása nem 
űzetné ki a kiválóbb gondozás költségeit s az 
arra fordított fáradságot. De mégis igaz, hogv 
a jó anyag már úgy is jó, a melyen a külö
nösebb gondozással nem fogunk oly eredményt 
a javítás tekintetében elérhetni, mint a sem
mibe vett aljdohanvnál, ahol úgyszólván a 
semmiből teremtünk —  egy sokat fizető 
valamit.

Daróczi Vilmos

Egyetmást a vetésforgásról.
A külömbözó növényeknek tápanyagukat 

tekintve, igényeik is külombözők : egyik nö
vény ezt, más növény inkább azt a tápanya 
got veszi fel. Ha tehát olyan növények kerül
nek össze, a melyek ugyanazon tápanyagokat 
egvenlő arányban és egy és ugyanazon idő
ben igényelik, akkor kevésbé jól fognak dísz- 
leni. mintha igényeik eltérők lettek volna.

Búzának a búza, burgonyának aburgon va 
legrosszabb szomszédja.

Ebben rejlik a kevert vetések előnye s 
biztosan igen czélszerü volna a terményekor 
mind keverve vetni, de ebben ukadalvul szol
gál a növényeknek külömbözó mivelése. nem 
egv időbeni érése s azoknak cgymástóli nehéz 
elválasztása.

Nem csak maga a kevert vetés czélszerü. 
de czélszerü a növénvek egymás utáni vetése 
is s ez az, a mit vetés-torgásnak szoktunk 
nevezni.

A vetés-forgásnál szabályul álljon, hogv 
egv és ugyanazon vagy egymáshoz hasonló 
terményt kétszer egymásután ne vessünk. Me

is van eset. hogy bajt okoz a dohányzás 
annak, aki se nem dohányzik, és jelenlétében 
más sem tűstől. Itt vannak a városi kapitány
ságok, kik a tűzveszély fölött örködnek s meg
állapítják. hol szabad és hol tilos a dohányzás ? 
Kidolgoznak kitűnő szabályrendeleteket a ttiz- 
biztossagról és ha az ember ezeket végig o l
vassa, i tüzbiztossági okoknál fogva) nem hévül, 
de néha el is szomorodik ; itt fekszik előt
tem egy ilyen szabályrendelet 87. £-a, mely 
határozottan megtiltja a „színpadon* való szi- 
varozást. Azt mondja : r A színházban sem a 
színpadon, sem a nézőtéren, sem a csarnokok
ban, folyósokon, lépcsőkön szóvá sehol és 
senkinek dohánvozm vagv szivarozni sem pe.bg 
rágyújtani nem szabad."

Már most, kérem aiásan, térjünk at e 
szabályrendelet 48. >5-ára Ez meg világosán
azt mondja : „A  színpadon az előadás alkal
mával a tűznek többféle neme van megen
gedve. megfelelő elóvigvazat és óvintézkedések 
mellett.u

Bajos dolog a sok íj között eligazodni. 
Dicsérem a jó pozsonviak nvári színházát, 
hová az ember elviheti öblös pipáját is és füs
tölhet kedve szerint, szerezvén magának három
féle nem, négy féle mulatságot: Először
élvezi a dohányzás örömeit, másodszor elűzi 
a szúnyogokat, harmadszor gyönyörködhetik 
a színdarab előadásában és negyedszer, ha 
unalmas a színdarab, hát kárpótlást szerez.
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ly en gyökerező nö.envek után olyan növé
nyek következzenek, melyeknek gyökerei csak 
sekélyen hatollak a talajba; ezáltal a talajunk 
nemcsak minden tápanyagrésze, hanem annak 
minden rétege is —  a mennyire t. i. azok a növé
nyek által elérhetők —  kihasználtatik s igy a 
hozam is nagyobb lesz. Minthogy pedig a 
vetés forgásban rendesen kapásnövénv is fog
lal helyet, ennek megkapálása által a talaj 
megporhanvittatik s a gyom irtatik, tehát 
ugyanazt érjük el, a mit az ugarolás által 
elérni szándékunk, az ugar tehát többé-ke- 
vésbé nélkülözhető lesz.

A vetés-lorgásnak további előnye a trá
gyának czélszerübb és jobb kihasználásában 
áll. Némely talajban, ha azt ganéjjal rendesen 
trágyázzuk, a gabona megdül. A trágya leg
inkább hat azon növényrészekre, a melyekből 
képződött. Ganéj vagy istálló trágya után a 
kalászosok szalmája és levele fejlődik jobban, 
mint a szem ; a tenyészet buja, a szár nem 
nyer elég szilárdságot és megdül. Ezen bajt 
elkerülhetjük, ha friss ganéjba nem vetünk ka
lászost, hanem olyan növényt, mely dusabb 
és szélesebb levelekkel bir s azért a neki 
nyújtott bővebb tápanyagot inkább felhasz
nálja s a mellett nem dűl meg ; azért szokás 
némely vidéken friss ganéjba repezét és csak 
ez után búzát vetni; vagy vethetünk friss 
ganéjba minden hárránv nélkül kapásnövényt, 
p. o. takarmányrépát vagy kukoriczát stb.

A z elönövény felveszi a talajból a levél- 
képző tápanyagok fölöslegét, a még megma
radt rész már most helyesebb arányban lesz 
a magképző anyagokkal s igy a gabona job
ban sikerül.

A külömbözö növények a fejlődésükhöz 
szükséges tápanyagokat külömbözö mélységből 
veszik és némelyike, például a lóhere, marad
ványaiban más sekélyen gyökerező növények
nek oly tápanyagokat hagy, melveket azok 
máskép egyenes utón elsajátítani képtelenek 
lettek volna.

A vetés-forgás nem szolgai arra, hogy 
trágyát takarítsunk, hanem inkább arra, hogy 
többet termeljünk. Ezen czélból változatosság 
kedvéért takarmánynövényeket szoktunk vá
lasztani.

A termelt takarmánynövényeket termé
szetesen saját állatainkkal kell hogy teltakar- 
manvozzuk, mert a takarmány eladása trágva 
eladással egyenlő, a trágyának eladását pedig 
azt hiszem senki sem fogja helyeseim. Azon 
gazdának, a ki terménveinek nagvobb részét 
eladja, a váltógazdaság nem csak faitalajának.

____M A G Y A R  DOHÁNYÚJSÁG _______

hanem altalajának is —  mely a váitógazdaság 
előtt jóformán érintetlen maradt, —  kimerü
lésre szolgál ; mert a váltógazdaságban több* 
nyire olyan növények is termeltetnek, melyek* 
nek gyökerei mélyebben hatolnak a talajba, 
mint a kalászosoké. Már pedig ha valaki csat 
vesz a talajból és nem ad vissza semmit, 
annak a váltógazdaság sem használ és a mint 
a vetés-forgás előtt a talajnak csak felső ré
tege vétetett igénybe, most elégtelen trágyá
zás mellett, az altalaj is kimerül.

Az altalaj sem kimerülhetlen forrás, vájjon 
terményeink oly bő hozamot adnak-e, mint 
azelőtt ? Gazdáink e kérdésre bizonyára nem
mel felelnek és minél tovább, annál kedvezőt
lenebb lesz a felelet. És ez természetes; mert 
a honnan több elvitetik, mint a mennyi hozzá 
adatik, ott idővel apadás kell, hogy mutat
kozzék.

Az altalajba kevésbbé hatolhat a levegő, 
a tápanyagok feloldása tehát csak korlátolt 
lehet s a mit onnan elviszünk, annak vissza
pótlására sok idő kell.

Ganéjjal, de általában a legtöbb trágya
nemekkel az alsó talajrétegeknek az onnan 
elveiteket visszaadni néni igen lehet, mert 
úgy a ganéj. mint a legtöbb kereskedelmi 
trágyák már a feltalaj által köttetnek le. vagy 
tartatnak vissza ugv, hogy az altalaj azokból 
majd mit sem kap.

Mit tegyünk tehát akkor, midőn az alta
lajnak tápanyagrészlete elfogyott ? milyen 
legyen az esetben a vetés-forgás és honnan 
segítsük a feltalajt, ha az altalaj képtelen már 
valamit nyújtani, mert tápanvagai már ki
fogytak ?

Gyakran lehet látni, hogy valamely talaj
ban a lóher jó kikel, tél előtt még meglehe
tősen fejlődik s ki is telelt, de tavaszszal 
veszni indul, míg végre egészen kipusztul. 
Ennek oka nem egvéb. minthogy a lóher addig, 
míg gyökerei csak a feltalajban terjeszkedtek, 
ott elég tápanyagot nyervén, életét fentart- 
hatta. a mint azonban gyökerei az altalajba 
hatottak, megszűnt fejlődni, mert nem falába 
azt, a mire szüksége volt s így el kellett, hogy 
pusztulion.

Ezen kimerülés minden talajban előbb 
vagy utóbb észlelhető a szerint, a mint az 
több vag\ kevesebb tápanyag-készlettel bírt.

A vetés-forgás tehát nem arra szolgál, 
hogv a talajból többet, hanem biztosabban 
termeljünk ! De e".t csak ugv érthetjük el. ha 
a talajból kivett tápanvagokat annak ismét 
visszaadjuk

Való, hogy egyedül a vetés-forgás nem

maganak füstkarikáiban, nem is emiitve azt a 
kiváló szerencsét, hog' gyakran unalmas szom
szédját elfüstölheti maga mellől.

Szerencse, hogv a színésznek a sok § 
daczára is, ha ezt a szcenikai követelmények 
úgy kívánják, a rágyújtás meg van engedve. 
Szerencse bizony, mert vannak jelenetek, me- 
Ivekben a pipa igen lényeges szerepet játszik, 
legyük fel. például, a következő jelenetet a 
szinpadon : Az apát nvolcz eladó lánva ostro
molja nvolcz darab legújabb divatu kalapért; 
de az üres szivii és még üresebb /.sebü apa 
hajthattftlanul ül karos-székében. Milyen jó 
szolgálatot tesz ilyenkor a pipa ! A súgó csak 
a nyolc/ eladocskanuk súg. az apanak il\én
kor szavalni való szerepet írni egészen meg
spórol a szerző; ha nem egyszerűen odaiegvzi 
a kéziratra: (Apa fejet csóvál........előveszi pi
páját. . . . lassacskán megtörni . . . kotorász a 
zsebében, míg gvufát talál . . . .  meggvujtja . . .
ragvu jt .............leszorítja a parazsat . . . .
h m ............ h m ...............füstöl) és olvan mi
mikát vág. me'yből nemcsak u nvolcz hajadon, 
de a t. ez. publikum is egészen jól veheti kit 
hogv a nvolcz ui kalapból nem lesz semmi. 
Szóval igen sokszor nagyon is a színjátékhoz 
tartozik a dohányzás, tehát a színpadon föl
tétlenül megengedhető Igaz. hogy lehet niar- 
kirozni is a dohányzást, de mit ér az füst 
nélkül > A hideg pipa hidegen hagyja az embert,

ellenben egv hatalmas füstfelhő valóságos nim- 
bust varázsol az ember leje köre.

Gyakran úgy elnézem, milyen grácziával 
veszi ki a dandy tárczájából a czigarettát; a 
jobb kar egv kecses mozdulata, az ajk finom 
biggyesztése. a gyufának meseszerü ügyesség
gel való meggyújtása, végre a szivarka égése 
következik; de még nincs vége; most a dandy 
„stellungba-vágásau jön, a jobb kéz mutató 
és közép-ujja közé a füstölgő czigaretta. az
orrlvikakon ar való füstölés................ és az
anuce drámadag hóditó képességű ! Tessék.

Az igaz. hogy gyakran sokkal jobb volna, 
ha az amicc uhelvett, hogy az orra alá dugná 
a szivart, az orrát dugná a tankönyvébe vagy 
például az nlllemtan**-ba, hol is igen szépen 
van ennek *j7-ik oldalán megírva, hogy -Nem 
szivarozó hölgyek jelenlétében nem illik szi
varozni

Igen gyakran láthatui az utczán apró 
gyerekeket, kik —  ahogy, úgy — egy kis 
aprópénzhez jutottak vagv jobban mondva, 
akikhez egv kis aprópénz jutott; rendesen »  
nemes suszterczcnek nagy reménvii süvölvc- 
nyc\ vesznek egy-egy szivarkát, kérem, a kö
lyök akkora mint az öklöm, de megállít, hogy 
adjon az ember neki egy kis tüzet. Viszket 
ugyan ilyenkor a tenyerem, de azért adok 
tüzet; a ficzkó úgy füstöl, mint egy gyári 
kémény, oszt ád a másiknak is tüzet; leülnek

gazdagít, de a maga helyén és helyesen meg
választva és alkalmazva, —  mire számitás és 
tapasztalás megtanit. —  egyedüli eszköz vala
mely gazdaságot külsegély nélkül emelni. A 
mezőgazdaság egyik főszabálya: a tőkét minél 
rővidebb idő alatt forgatni. Ezt azonban kül
segély, azaz : takarmány és trágyavétel nélkül 
csakis okszerű vetés-forgás mellett lehetséges. 
Okszerű vetés-forgással összekötött takarmány 
és irágyavétellel a fentirt czél még gyorsab
ban elérhető.

Azon esetre, hogy egyes vidéken azt 
lehet mondani, évszázad óta ugyanazoo föld
réteg forgattatik a nélkül, hogy terméketlenné 
válnék, a talaj végkimerülését illetőleg némi
leg megnyugtathat, de ha egész terméseket, 
fokozott hozamokat nyerni óhajtunk, akkor a 
talajt mélyiteni kell és nem csak vetés-forgást 
alkalmazni: hanem szabadon gazdálkodni, azaz 
tekintettel a lehető gyors és nagy haszonra, 
ha a szükség úgy hozza magával, vetés-forgás 
nélkül takarmány és trágyaszerek vásárlá
sával gazdálkodni, de ez esetben a talajnak 
többet kell adni, mint a mennyit belőle ki-
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V E G Y E S E K .
A lovaknak fr is  széna és zabbal való

etotése. Ama kérdés, vajon a lovak egészsé
gére káros-e a fris széna vagy zab abrakoltatása, 
kísérletek tárgyát képezte, melyeket egy ka
tonai bizottság katonalovakkai eszközölt. E 
kísérletekből az tűnt ki, hogy a lovak egész
ségében változás nem történt az által, hogv a 
közönséges adag száraz széna helyett fris szé
nát kaptak, ha egyéb tekintetben az abrako
lásnál változtatás nem történt. Csak néhány 
lónál mutatkozott az élénkség csökkenése, 
nvugodtabbak lettek, könnvebben kiizzadtak 
és ürülékük keménységét elveszté. De ez csak 
egy bizonyos ideig tartott és csakhamar sza
bályszerű állapotba jutottak. Általában pedig 
az tűnt ki, hogy a lovak sokkal nagyobb mo
hósággal eszik a fris abrakot, mint a régit. 
Erejük és testi teltségük megmaradt, szőrük 
fényes és egészségi állapotuk jó maradt, 
15<> ló közül, melvek között néhánv 4— 13 
éves is volt, e kísérletek alkalmával .37 kövé
rebb. 18 pedig erősebb és kitartóbb lett. csak

a négykerekű kocsira, otthon már vár a majsz- 
ter és a lábszij) de ők egy jobb ügyhöz méltó 
nyugalommal pöfékelnek és uramfia! bírálhat
ják izét, illatát, szagát. Nézem, nézem őket, 
alig 11— 10 évesek; úgy bizsereg bennem örö
memben a vér, mintha túlvilág! lények csik
landoznák a talpamat, úgy örülök, ha rágoo- 
dolok. hogy egy óra múlva a majszter uránt 
egészen az én kedvem szerint meg fogja a 
tilkókat lábszijjazni amúgy derekasan! T íz  
eszteodös és úgy szipákol már, mint egy basa! 
Azzal a különbséggel, hogv egy darabka szi
varért nagyobb áldozatra képes három basánál 
is ; mert, tessék csak oda vigyázni, ott az 
utcza-szögleten áll egy bérkocsi, a kölyök árgus 
szeme a fiakker alatt meglát egy darabka szivar- 
csutakot. hát nem mászik térden csúszva a po
csolyában a kocsi alá egészen a ló lábáig érte ?!

Nincs az a basa. amelyik ilyen áldozatra 
képes. Eszébe se jut annak a pernahajdernek, 
hogy annak örüljön, hogy a ló nem rúgta 
agvón, dehogy ! Ö -csak a szivarcsutaknak 
örül s ujjongva fut vele odébb. Én Istenem! 
Milyen boldog lehet az, akinek egy darabka 
szivarcsutak is ilyen nagy örömet szerez. 
Gyöngéd lelkem mélyen elszomorodik, ha 
rigondolok, hogy ezt az ideális ártatlan, ked
ves örömet egy óra múlva a lábszij borzasz
tóan prózai suhogása fogja megzavarni.
*  Hónai Isimén.



18 lett soványabb, 8 pedig gyengébb, míg a 
több' 70 darabon semmi változás sem volt 
észlelhető. —  Egy más esetben 150 lóval tett 
kísérlet ugyan ily eredményekre vezetett. Egy 
harmadik kísérletet 74 db. 4 — 13 éves lóval 
tettek, melyeket kizárólag friss szénával etet
tek, és pedig ugv. hogy lassanként a szokott 
zabmennviség és szecska helyett is friss széna 
adatott a lovaknak. De ez nem vezetett kie
légítő eredményhez, mert a lovak, ha nem is 
betegedtek meg. de valamennyien elgyengül
tek, gvakran izzadtak, elvesztették étvágyukat, 
az eniésztés és anyagcsere megzavartatott, 
izmaik elveszték szilárdságukat, könnyén fá
radtak el, és egvébb bajokban szenvedtek. A 
bizottság e kísérletek után abbeli véleményét 
fejezte ki, hogv a régi széna helyett friss szé
nával való etetés a lovakra nézve nem káros, 
de hogv pusztán friss szénának más eledel 
nélkül való etetése ártalmas. Továbbá kísér
leteket tettek azutan 18<»0 lóval, melyeket ki
zárólag friss zabbal etettek. E kísérletek igen 
jól sikerültek, a mennyiben a lovak ugv erő
ben mint testi teltségben javultak. A bizottság 
ama meggvőződésre jutott, hogy régi zab 
helyett elönvös fris zabot ahrakoltatm és hogy 
egészen fölösleges ama sokak által követett sza- 
bály, hogv a zabot aratás után csak két hónappal 
tartják etetésre alkalmasnak, mi e kísérletek 
folvtán teljesen alaptalannak bizonyult. Igaz 
ugyan, hogv a friss szénával tartott lovak 
sokat szenvednek kolikaban, de csak az eset
ben, ha nem kapnak mindig bizonyos meg
határozott adagot, hanem ha annyit raknak 
eléjükbe. hogv a ló kénve-kedve szerint ehe- 
tik. Pedig ez esetben nemcsak, hogy kelleté
nél több szénát esznek, hanem nagvobb mohó
sággal is, mi annál veszélvesebb, mert épen 
a kolikara hajlammal bíró lovak a legmohób
ban szoktak enni.

A széna megazasa. mint egy gazda ír
ja. sokkal károsabb, mint azt eddig hit
tük mi alapos összehasonlító kísérletek
ből kitűnt, miért is jó lesz a gazdak figyel
mét e tárgyra iranvitani. Alapos ki sér-
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a legnagyobb raktárt tartanak uj és használt 
tekeasztalokban, úgyszintén kávéházi kellé
kekben és kiváló figyelembe ajánlják a 
Seifert Henrik által feltalált szabadal
mazott kettős tekeasztalokat, forog
ható márvány-lappal és kettős mantinellel. 
melyek egyik oldalon kúpjátékhoz. a másik 
oldalon pedig karambol-játékhoz vannak 
berendezve. Az átfordulás egy pereznyi időt 

vesz igénybe.

Árjegyzékek kívánatra bérmentve kül
detnek be. 6—3

letek eszközöltettek ugyanis a .végbő). ..hogy 
kidérittessék, a száraz széna tápértéke mily 
viszonvban áll a megazott szénához, s ezek azt 
mutattak, hogv a kaszálás után masnap .erősen 
megazott és ennek folvtán csak 5 nap múlva 
behordott széna légenvtartó tápanvaktartalniának 
23*7* százalékát, tehát majdnem egy negyed-, 
részét, légenymentes tápanyag es zsiradék tar
talmának UM>3 százalékát, vagyis harmadré
szét vesztette el. Ebből könnyen látható, mily 
csekély lehet olv széna tápért éke, mely hu
zamosabb esőzéseknek volt kitéve**.

A nem sikerült kukoriczavetés pótlására
a muraközi és olasz pignoletto, de még inkább 
a székelv kukoriczát ajánljak, mivel ez utób
bit még június közepe után kellő sikerre való 
kilátással lehet vettetni. „Én ezen faj kukori
czát — úgy mond egv ismert gazda—  a múlt 
évben vetettem először, még pedig kukoncza 
alá szánt táblám alantas részei egész június 
középéig viz által lévén borítva, a vetést csak 
junius líó. napján végezhettem, —  ugv, hogy 
ezen kukoriczát julius végén töltögettem töltö
gető ekével s mégis sokkal jobban megérett, 
mint a pár héttel előbb vetett muraközi fajta. 
Ez okból már az idén rendes időben ezt a 
korán érő fajt vetettem s bátran merem aján-
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lani. a hibásan kelt utóvetésre szorult táblák 
kifoltozásara. nfert e hó elején vetve a rendes 
törés ideje előtt okvetlenül megérik.

Szerkesztői üzenetek.
(•a/.dasatri tanin tézet lirazzatósáira, Delire-

czen. A kert számokat megküldettük. — Becses ig«-:- 
retök, hogy alkalomadtán ;t dohány ültetvények kezelé
séről s az e szakba vágó tanítási módról lapunkat tudó
sítani szíveskednek, ugv látszik, feledésbe ment. Hátha 
mégis lehetne belőle valami- I*. K. X.-Alton)’. 
Nagyon helyesen cse'ekszik, hogy kísérletet lesz 'az 
ültetésnél a trágyalével. A dohány fejlődés folyamatá
ról és az elért sikerről kérünk néha egy kisértesitésr. — 
K. O. T.-RofT. Azokból a jó csikkekből kapunk-e \a- 
\aiamit Mi várunk. K !<• X.-AImimv. Örülünk 
hogy ön is kísérletet tesz a műtrágyával az ültetésnél. 
A g' ár helytelen, nagy költségű expeditiójá, csodáljuk, 
becses sorait a mi leveliinkkel együtt megküldtük a 
gyárnak. Reméljük hogy nemsokára felvilágosítást ka
punk s lövőre ne.n alkalmaznak ily eljárást. — A válldnr- 
tan ito  urakat igen kémők, szíveskednének működéseikről 
értesíteni lapunkat. — Dl*. NV. F. urnák N.-Brcskerek. 
Hogv már valamit kaptunk, most szeretnénk még töb
bet is. Talán kaphatnánk alkalmilag valami dolgozatot 
lapunk részére. — R. f i ) ,  urnák. Zsombolya. ur. 
Csekonics mintatelepének állására igen kiváncsiak 
vagy unk. — Nagyon lekötelezne, ha eziránti vagy bár
mely más dolgozatával is megtisztelné lapunkat.

Junius 1.-

r irt" ■]& K a m m e r  E r n ő i
JF t u l a j d o n o s .  20—4 jf(

p „Magyar Király** szálloda, Sí
^  rlsordiiED szálloda, i  város lözepéa. „
y  S z o b a á r a k  i I í r t t ó l  f e l j e b b ,  -'ób ^
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h Stőri Adolf József. *
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őri- és fin-mhák
a legjobb és legdivatosabb szövetekből, jól dol
gozva. bámulatos olcsón, csak a 20 év óta fenn

álló, jó hírnevű

A maláta kenyér kitünft gyógy tápszer gyomor-, 
mellbettge. és tiidöbajosok számára » gyenge 
gyomrunknak rendkívüli jó szolgálatot tesz. A 
maláta-kenyer nagy táperejénél lógva uJülö be
tegeknek az egyedüli lisztből készített tápszer, 
melyet könnyen é* egészen megemészthetnek, 
tehát mely egészen felüdülésük előmozdítására 
szolgál Maláta-keayoroa táperejét a legtekin
télyesebb fővárosi kórházak és hírneves egye
temi tanárok kipróbálták, s az összes orvosok 
azt vallották, hogy maláta-kenyerem különösen 
gyomor- és mellbetcgeknek. továbbá tüdóbajo- 
soknak és egváltalin minden üdülő betegnek 
különösen ajánlható, mert nagy tápértékénél 
fogva hathatósan előmozdítja a felgyógyulást. A 
inalát.i-kem ér naponként friss malátával lesz 
sütve, s hogv mindenkinek hozzáférhatövé le
gyen : jutányos áron kapható darabonként 5 és 
10 kr.-ért, szintén készítek maláta kétszersiiltet 
es maláta-teasiltemeayt. Föáruda a készítőnél 
Schmledlechner tiy. fiánál Budapest. VII. király- 
utcza 33 az arany őzhöz
Fiókok: V., Dorottva-utcza •*». <z.. IV.. Károly- 
utcza 2. VI., hajós-uteza |5. sz. Nag\n»e.* » utcz « 

l’oschnal. 10— 4

Pwsburgw VÜ2J108 I Közvetlen a készítőnél
o z é g n é l,

Budapest, kiraly-utcza 26. szám.
K e lo ltü .........................................10— 20 írtig
Mentschikofl................................. 12— 20 „
Öltönyök......................................... 12 24 .
S a c c o ............................................0— 15 „
Nadrág................................................4— 10 „
h iu fc lö ltö .....................................6— 10 „
K iuö ltönyök..................................?— 15
(ivermeköltönyok..........................3— 8 „

Megrendelések mérték szerint finoman kiállítva. 
Vidéki megrendelések pontosan teheaittetnek. — 
Nagy választék posztó- és gyapjú-szövetekben 

gyári árakon. 4—4

kaphatók: szalongarnlturák. ottománok. ablak- 
dekoráczlók. A tisztelt közönséget figyelmezte
tem kárpitozott bútorokkal elátott raktáramra; 
minthogy én magam vagyok azok előállítója. oly 
helyzetben vagyok, azokat még a legolcsóbb ár 
mellett is a legszolldabban. legtartósabban és 
legizléaeaebboa előállítani. Haas FUlőp és fiai
ez ég legújabb szövetmintái állanak a vevők meg

tekintésére. — Szalonom látogatását kérem.
Teljes tiszteiénél 8— 4

K a r n e r J ó z s e f
IcK irp itoa-m ester, 

Ferencziek-bazarja I. em a bazárban.

A jelenleg haltét 5. sí. alatt lévő városi irodámat április 1-én felhagyom él kérem mcgrendeléaeket éa leve-
lezéseket hozzám.

V I. ls.©r., I s l r í i l y -u t o z a  0 4 . s z .
alá czimczni. Egyúttal ajánlom magamat tá t ird s  luuiikalatoW. iH r r o im r lé k r l i  éa villám hárítók 

e lőá llításá ra , tartós kivitel é* ju táoyos árak mellett, 
em* í í ü r i  ta-rtrda a n y a g o k n a k  n a g y b a n i  e ladáaa .

F I S C H E R  S Á N D O R ,  , w E 1 D ^  *
S T  T t -V lr d . - ,  t . l . í p n -  . .  T U l á a ^ t á r lU k - g j á n .  4—4

S j , » .  Barkót Hkiaanal HiitUpr.tr,, AajráMJ-at I*.
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