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A d o h á n y t e r m e l é s  h á r o m  f ö t é n y e z ö j e .
A m ag. a kacsozás és a bugázás, e 

három d o log  m indegyike a m aga nemében 
roppant fontossággal bir, és m indegyike 
a lap tényezője az okszerű dohány-term e
lésnek.

A  m ag az első szerepre van hivatva, 
mint a m ely  kiinduló pontja az egész 
munkának, a dohánytermelésnek az alfája. 
A ttó l van tilggövé téve, h ogy  silány, 
satnya, korcs, és m indenféle rósz dohányt 
v a g y  kitűnő jó  m inőségűt termelünk-e.

A  m agot ille tő leg  első sorban eredeti
ségre ke ll azt visszavezetni, és kiszabadí
tani azon töm kelegből, a m elybe bele 
jutott, és m egism erhetetlenségig eltorzítva 
degenerálódott, m eggyengü lt és törpévé 
korcsosittatott; ezt ke ll most megtisztázni, 
és eredetére visszavinni, és dédelgetn i, 
m ig  az ismét azzá lesz, a mi regen  volt, 
és a mire őt a természet tisztasága te
remtette. Ezt megtenni hatalmunkban all, 
azt erkölcsi és anyagi helyzetünk paran
csolja. Lássunk tehát hozzá e g y  akarattal 
és töm örült erővel

A z  általam több Ízben ajánlóit magan 
m agterm elés, a m agnak elkülönített helyen 
va ló  termelése sok helyen életbe is 
lépett m á r ; de ott, a hol m ég  az nem 
véte te tt igénybe, most van ideje, hogy a 
m agnak m eghagyott tőkét —  ha az a 
többi dohány közt term eltetik  a reg i szo
kás szerint —  kiszemeljük. Kzen mánkat 

a gy  annak m egbízottja , egye- 
a kertészével a legbehatóbban 

ieg. figye ljen  a tőke alakjára, 
aranyos alakú levelére , és erős

a gazda  v 
tem legescn 
v izsgá lja  ír 
épségére,

| törzsére, és ott a hol szivar takarót ter- 
I melünk, bordájára és erezetére, hogy azok 
i ne össze-vissza, hanem rendes irányban 
í folyjanak.

Erre nézve figyelm eztetjük olvasóinkat 
f. é. 12. számunkra, melyben Dr. X y á r y

1 Ferencz érdekesen leírta a hollandiak e l
járását.

H a  a tőkék ki lesznek szem elve, le 
gyen gondunk arra. hogy azok valami 
nagy sűrűségben ne maradjanak, és a 
netáni közvetlen  közelükben lévő  dohányt, 
m ely őket tulárnyékolhatja. ki kell vágni. 
A  m agnak va lót többször m eg kell ka
pálni, minden gyom tó l egész tisztán tar
tani. H a  nagy szárazság áll be. m eg  kell 
öntözni, és soha ne hagyjunk rajta többet, 
mint leg fe ljebb  nyocz le\elet, a korona 
bugát és m ég  két ág  b u gá t; a többi 
m indenféle kacs és levél fo lyton tisztit- 
tassék le, h ogy  azon tőkéken soha egyéb b  
ne legyen , mint a je lzett bugák és le v e 
lek. M eg  kell leh ető leg  óvni a rovarok 
m egszállásától is.

Kü lönös gondot fordítsunk a magra 
ott. a hol a rózsa dohányfajt termelik, 
mert —  a mint tudom —  ezen R ózsa  
dohányfaj a szivar gyártásnál nálunk az 
első helyet foglalja el. Én ezen dohányfajt 
jobban e lterjedve szeretném látni, és nem 
csak azon vidéken, a hol az most term el
tetik. hanem óhajtanám, hogy azt ahoz 
hasonló talajokban a hol a szivar-anyag m eg 
terem más vidékekben is m eghonosítanák.—  
Sok helyen a. szamosháti faj helyett is 
jobbnak látnám, mert a szamosháti dohány 
roppant eldurvult és m eg sem közeliti az 
eredeti helyen, Szatm árm egyében, a Sza
mos partján term esztett dohányokat. Nincs 
ember, a ki a tiszavidéken termesztett 
szamosháti dohányban felismerje eredeti
ségét leg fe ljebb  alakjában van hason
latosság, de szövetére és eg y éb  jó  tulaj
donságára nézve bizonyára nem : s ez csak 
azért lett annyira elterjedve, mert durva 
és e miatt jobban kibírja az idő viszon- 
tagságait. továbbá hogy korán érő. Ezen 
tulajdonok mindenesetre a jelen viszonyok 
közt nem m egvetendők. D e nékem erős 
hitem, h ogy  ha az okszerű termelés m eg 
lesz honosítva, a jobb fajú dohányok is 
m eg fognak érni rendes kezelés mellett, 
cs a czélnak m eg  fognak felelni.

A  rózsa dohány terjesztését nem lehet 
e lé g g é  ajánlani, különösen akkor, ha annak 
m agvát a szó teljes értelm ében jó l fogjuk 
termeszteni, lássunk utána, h ogy  ezen 
nemes fajt terjeszszük és eredetiségére 
visszavezessük.

b) A  kacsozás.
A  bugázás és a kacsozás sok vitára 

adott alkalmat ném elyek azon állítása 
folytán, hogy ez csak kárára van a ter
m elésnek; de már ma általánosan el lett 
ismerve, h ogy  bugázni és kacsozni kell.

Mint a növények nagyobb része, úgy 
a dohány is. nemcsak egyenes szárat hajt, 
hanem oldalágakat is növel. Különösen 
akkor, ha a virág-koronát már lecsíptük:

| az ily  növény más utón törekszik term é
szetes rendeltetését követni.

Ilyenkor tehát a levelek  hónaljából 
uj rügy - hajtások keletkeznek, melyek, 
ha m agokra hagyatnak, virágot fognak 
hozni. A z  ilyen hónaljhajtásokat k a c s 
hajtásnak nevezik, v irág já t p ed ig  b u 
g á n a k .

A  kacsozást nedves időjárásban igen  
gyakran kell eszközölni, mert ilyenkor 
roppant hirtelen és buján nő, és gyakran 

; m egtörténik, h ogy  e g y -e g y  tőkét 4— ű- 
ször kell kacsozni. A  kacsozást nem 
szabad elmulasztani, m ert lia azt elmulaszt
juk. a leve lek  annyira összekuszálódnak, 
hogy csak sok károkozással lehet azokat 
kibontani —  és a lig  ismerhető fel, hogy 
m elyik a kacs és m elyik az anyalevél.

Esőben, de m ég  csak harmatos idő
ben sem szaba:1 a kacsozást eszközölni. 
Ezen munkát leg jobb  gyerm ekek  által 
szemes kertész fe lügyele te m ellett tétetni.

H o g y  a gyön ge  tőke sok sebet ne 
kapjon, mit nagyon megsinleni szokott, a 
kacsozással úgy bánunk el, h ogy  a hón
alján kibúvó két hegyes n yelvet —  ne 
egészen szakítsuk le, hanem jó  m élyen a 
hónalja alatt törjük m eg  és hagyjuk 'rajta 
csüggeni.

A  teljes letörés által kiszivárgások 
állanak be. a mi m indenesetre szenvedést 
okoz az egész tők én ek ; de a puszta m eg
töréssel azt m egakadályoztuk és a szük
séges munkát m égis megtettük.

D e egy  tapasztalt je les franczia ebben 
m ég  más előnyt is talál, és azt mondja, 
h ogy  az olyan m egtört és le nem tört 
kacsozási munkának az a nagy  előnye 
van. h ogy  azt nem ke ll gyakran  kacsozni. 
mert ott. a hol m egtöretik a kacs, ritkán 
búvik elő más kacs, és ig y  munkaerőben 
is sokat nyertünk, és több erő ju t a le v e 
lekre. Ezen do lgot különös figyelm ébe 
ajánlhatjuk dohány-termelőinknek.

c) A  húga.
A buga a dohány növény  magtartó 

feje. virágbim bókból képezett korona. A  
dohány akkor hányja a bugáját, midőn 
már a Ifi — LO-ik levélben  van, vagy is 
akkor, a midőn a dohány tő a leve lek  e lő 
állításában ,.a netovábbját" elérte. M e g 
történik. h ogy  a fi— levelű dohány is 
kihányja bugáját, azt azonban n y o 
m o r - b u g á n a k  nevezik s az ily  do
hányok termésére sokat számítani nem 
lehet. Ezek ugyanis v a g y  elvém ult palán
tából vannak, va gy  ped ig  helytelen kapá
lás fo lytán gyom tól lettek elárnyékolva,

; v a g y  másnemű hibás eljárásban része- 
i sü ltek ; oka lehet a nagyon  tartós szá

razság is.
M ihelyt a növény a búgát kihányta, 

í a leve lek  száma többé nem szaporodik, 
i  és ilyenkor a törzslevelek  gyors növése 
I is megszűnik, mert ezen időponttól kezdve 
I a növény egész tenyész ere jét tulajdon- 
I képem  életfeladatára irányozza, m ely az, 
| h ogy  virágozzék  és m agot növeljen (faj 
| fentartás).

Igen természetes tehát, hogy a nagy
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és erőteljes levelek előállítása megkívánja, 
hogy a virágzást megakadályozzuk, mi
által kényszerítjük a tőkét a talajból fel- 
szitt nedveket a levelek kiképzésére for
dítani.

Mihelyt a buga mutatkozik, hozzá
láthatunk annak letöréséhez, és mindaddig 
folytatjuk ezt, mig az egész dohányunk 
le van szedve, úgy annyira, hogy a mag
nak meghagyott tőkén kívül a dohány
földön virágot látni nem szabad.

A  növények állásának, valamint a 
termény rendeltetésének megfelelő levél
szám akként szabályoztatik, hogy a tető 
elhányásnál a szárat mélyebben, vagy 
magasabban, a virágkoronát körülvevő 
legfelsőbb levelek kisebb vagy nagyobb 
szamával törjük le.

A  korai tetőelhányás azért is előnyös, 
mert az által a tőke alacsonyabb és izmo
sabb lesz, mi által a levelek nincsenek 
nnyira kitéve a szél rohamoknak.

A  bugázást is csak harmat felszáradta 
után kell eszközölni.

Kerti dohányokat nem szabad bú- 
gá/.ni, ezek azáltal nagyon sokat veszíte
nének világos színükből és illatukból; a 
kacsozást azonban ezeknél is épen úgy 
kell eszközölni mint minden más dohánynál.

Darát z< Vilnius.

A zöld takarmány utáni dohány ter
melésről.*)

A z ország egves dohánytermelő vidékein 
évek óta dívik azon szokás, hogy a dohánv- 
plantákat oly földekbe ültetik, melyről azon 
évben zöld takarmány arattatott le.

Gazdag termő erőben levő talajoknál ilv 
eljárás mellett a dohány szépen fejlődik s a 
gazdára nézve azon előny is mutatkozik, hogy 
az ily talajban a dohány kevésbé van féreg- 
rágásnak kitéve, mi által a sokszoros utánül- 
tetés —  foltozgatas —  elkerülhetővé lesz.

*1 Ezen érdekes közleményt a „Gazdasági Lapok** 
után közöljük. mel\ azt illetékes forrásból hozza. Igen 
örülnénk, ha a kérdéshez minél többen hozzászólnának 
és üdvös eszmccseic által tisztáznák a kérdést.

Szerk.

T Á R C Z A .
Csibuk — tubák —  paprika.

Irta : BAI.OGHY IMRE, a jászkiséri dohánybeváltó hiva
tal tőnöke.

A „Magyar Dohány újság* eredeti tárczája.
(Föl) tatás.)

Hogy lehetőleg részletes s könnyen érthető 
legyen elbeszélésem, egész elején kezdem, 
Adéllali ismerkedésünknél.

A legelső találkozás alkalmával megtet
szettünk egymásnak, később komolyan egy
másba bolondultunk, végre mint tudod ki nem 
álhattuk egymást! Szegény Czenczi néném túl
ságos szeretetével m ndent elrontott.

Adél azt hitte, hogv én csakis a kilátásba 
helyezett örökség kmyerhetéseért színlelek iránta 
szerelmet s én szentül meg voltam győződve, 
hogy iiranvhajaval s ártatlan szelídnek látszó 
szerénységével egy nagv világi nő szanutasa 
és rafinériájával bír.

Utálat, gyűlölet, megvetéssel lordultunk el , 
egymástól s ezen naponkéntnagyob bodó, nagy
mérvű elidegenedés elmérgesítésére szolgait.szen
vedélyeink különlélesége iránt szerctetlenségeink.

Mint tudod a néni tubákolt. Adél kér- j 
tészkedett, én pedig csibukoztam.

Ez ugvan magába véve nem lett volna 1 
nagy bajnak tekinthető, ha a néni nem elle
nezte volna a csibuk füstjét, s a kertészkedést, 
— ha én nem undorodtam volna a tubáko- 
lástól s nem gyűlöltem volna a szolgálati 
teendőket, —  s ha Adél nem idegeskedem 
volna a csibuk és tubákolás alkalmával.

Elvitázhatlan előny a gazdára nézve, ha 
egy évben földjéről kétszer is araihat; de más
részről eléggé nem kárhoztatható ezen eljárás, 
melylvel nemcsak hogy a föld termő ereje 
kizsákmányoltatik, de a dohány kellő tápszerek 
hiányában tartalomnélkülivé válik, mely az 
erjedést ki nem állja.

Bebizonyult tény ugyanis, hogy a dohány 
háromszorosan szántott, pihent fö'det kíván, 
hogy a talajban a növény fejlesztésére szük
séges anyagoknak átalakítására idő maradjon. 
A dohány pedig táplálékát a levegőn kívül 
főként a földből vévén fel, bármily növény, 
igy a zöld takarmánv is oly alkatrészeket von 
el a földtől, melyeknek pótlása okvetlenül 
szükséges, hogy különösen olyan növény, mint 
a dohány, melynek bő tápszerekre van szük
sége, kellően fejlődhessék. És mivel az elövete- 
mény által a földtől elvont tápszereket a máso
dik terméshez pótolni kell: azért sem lehet 
észszerű a dohánynak zöld takarmány utáni 
termelése, mivel a földben levő ásványos alkat
részek felbontásához, hogy azok viz által fel
oldva a dohány gyökerei által felszívhatok 
legyenek, hónapok szükségeltetnek.

Soványabb, s kihasznált földben tehát a 
dohány második termésként egyáltalán nem 
miveltető, de az előadottak tekintetbe vételével 
dús termő erőben levő, avagy jól trágyázott 
földekben is a zöld takarmány utáni dohány
termelés nem ajánlható.

Az országos magyar gazdasági egvesület 
az 187b. év őszén ezen kérdést tisztázni óhajt
ván, megkereste a m. kir. dohányjövedéki köz
ponti igazgatóságot, hogy egyes termelők által 
zöld takarmány után termelt dohányt külön 
vegye erjesztés és kiképzés alá s állapítsa meg, 
hogy mutatkoznak e hátrányos tünetek az ily 
dohányokon.

Tudomásom szerint az ország különböző 
részein levő beváltóhivataloknál. a múlt é ben 
termesztett ilv anyagok kiképzésével kísérlete
ket tettek s az általános eredmény az volt, 
hogy a dohány színe kiképzés alatt barnapiros, 
vagy havannaszin helyett fakóvá vált, ize csí
pős. szaga kellemetlen lett.

De legnagyobb hátránya ezen dohányok
nak abban mutatkozott, hogv a fermentatio 
alatt legnagyobb része összepenészedett, meg- 
ragacsosodott és megrothad;; mi határozott

bizonyítéka annak, hogy a növény nem volt 
képes a szövetképzéshez elkerülhetlen szüksé
ges táperöt a földből felvenni s ennélfogva 
tartatomnélkülivé vált.

A  fermentálóból egészségesen kikerült 
anyag, a fentebb említett hátrányos minősége 
mellett, a szivargyártáshoz elkerülhetlenül szűk 
séges szívósságát elveszítette, úgy, hogy azt 
sem boríték, sem burok-anyagnak használni 
nem lehetett.

Ezen tulajdonságai a zöld takarmány után 
termesztett dohányoknak minden vidéken mu
tatkoztak kisebb-nagvobb mérvben, holott fel
tehető, hogy a termelésre csakis jól trágyázott 
s kellő táperőben levő földet használtak.

Nem állanak rendelkezésemre a számszerű 
adatok arra nézve, hogy egyes beváltó-hiva- 
taloknál a másod termésként termelt dohá
nyokból fermentatio alatt mennyi romlott el: 
csupán az aradi beváltó-hivatainál eszközölt 
kísérlet eredményét sikerült megtudnom. Itt 
ugyanis penészesedés, ragacsosodás és rotha
dás folytán tönkre ment

A  válogatott dohány . . . .  2ő°/0-a,
az I-ső osztályú dohány . . . 46“/,,-a,
a II. „ r . . .  70'* „-a.
a IN. „ „ . . .  50° ,,-a,

tehát az osztálvba sorozott dohánvoknál —  
eltekintve az amúgy is rothadékonv kihánvástól 
átlag haszonvehetlen lett 54 ' á0/„.

Ezen adatok kézzel foghatóan bizonyítják, 
mit közleményem elején is kifejtettem, hogv a 
dohánynak tarlóföldbe, zöld ugarba vagv zöld 
takarmány utáni termelése, az anyagra nézve 
káros befolyással van.

Megrövidittetik ez által első sorban az 
államkincstár, melv a rothadékonv, hasznave- 
hetlen dohányt beváltja; de megrövidittetik 
másod sorban a gazda is nemcsak azért, mert 
sok fáradsággal kezelt dohányának egv részén 
a bálozás után közvetlenül már a rothadás 
jelei mutatkozván, oly doliánvát. melv rendes 
körülmények között válogatott, vagv első osz
tályba váltottak volna be. kihányásba soroz- 

j nak ; de ezen kívül azért is, mivel ilv forsziro- 
i zott gazdálkodás mellett, termő földje termő 
j  képességéből sokat vészit.

Legjobban cselekszünk, ha a dohánvt olv 
| földbe ültetjük, melyen előző évben kalászos 
l növény term ett; s ezen földet kora öszszel

Már most igy összegezve ez ellentéteket, 
elképzelheted azon bábeli zűrzavart, melvet 
annyiféle különté c érzet annyiféle nézet kü
lönbözet szamunkra teremthetem.

Mindjárt ide jövetelem első napjaiba kísér
letet tettem csibukom udvarképessé tétele érde
kében, de Czenczi néném kérlelhetetlen hatá
rozottsággal tagadá meg kérelmemet, s egész 
indulattal engesztelhetetlenül jelenté ki. hogv 
annak élvezhetésére engedélyező szabadalmat 
ő tőle soha sem logok nverhetii'.

—  .Nem  és nem és ezerszer is nem!** J 
| — monda ilyenkor —  „összehasonlanék ön

magámmal, ha iran o Iban érzett szeretőiem
mel annyira dédelgetnélek hogv ebbe bele
egyezem. Ajánlom édes öcsém, szokta befejezni 
szavait, igyekezzél felfogni tanácsaim véghetet- 
len komoly következményű horderejér. nehogy I 
jó szivem kiaknázására irányuló kísérleteiddel, ' 
tejlescn elidcgcnits magadtól, mert sajnosán 
lógsz meggyőződést szerezhetni arról, hogv 
összes vagyonomat Adél ez az egész ház 
hóbortjai es szeszéi veit. panasz nélkül, angvaii 
türelemmel szenvedő ártatlan lelek örököli u

.Adél, Czenczi néném ezen czéizataival 
szemben mindannyiszor kipirult arczczal s heves 
szavakkal tiltakozott s kijelenté, hogv ő a néni 
dicséretére teljesen érdemeden s nem óhajt jobb 
lelkületűnek feltüntetve lenni mint a miiven 
valóban.

És én mindannyiszor szerettem volna 
szemébe mondán*, hogv — „ismerlek ravasz 
— hazug — álnok teremtés, hamis a szived, 
hatni a lelked, magad pc lig kitanult képmu
tató vagy**

Folytattuk tehát ekinteljes életet, Czenczi 
néném a kávé, az ebéd s a vacsora előtt és 
után, sötét barna rubákjából .‘I ujja közé fel
szedhető s megtartható irtózatos dózist szip
pantott fel. melynek hatása nem jelentkezett 
azonnal, mint az más halandóval történni szo
kott. hanem bizonytalan időben s időszakonként.

Nemcsak elrontotta naponkénti étvágvo- 
mat, hanem varatlan, s hangos prüszentésével 
ránk riasztott.

Adél ijedt arczczal ugrott fel az asztaltól e 
nem emberi hangok hallatára én pedig az 
éppen használatban lévő evőeszközömet hullat
tam tányéromra.

Végre elhatároztam, hogy huszáros hat 
vágással oldom meg a gordiusi csomót, véget 
szakitok e tűrhetetlen állapotnak, s leszoktatom 
Czenczi nénémet utált kedvteléséről.

Amint határoztam, úgy is történt, más
nap kora reggel kiosontam Adél kis kertjébe, 
hol a gondosan ápolt cseresnye. paprikák leg
szebben diszlettek. Közölök neliánv haragos 
veresre érettet leszakítottam, zsebembe rejtet
tem, innen tolvaj léptekkel lábújhegyen az 
ebédlőbe lopództam, elcsentem néném tubáksze- 
lenczéiét, s nesztelenül osontam vissza szobámba.

A letört paprikák legérettebbjeit fin om, 
apró szemekre törtem öszs/.e, s szemenként, 
a tubák színéhez, színre megválasztva, tubák 
szelenczéjébe szórtam s öss/evegyitcttem a benn- 
talált tubákkal.

(Folyt, krtv.)
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jó mélyen felszántjuk, hogy az eső, hóié, nap : 
befolyása alatt a földnek ásványos alkatrészei 
tavaszig jól felbomolhassanak. Kora tavaszszal 
azután a földet ismét másod Ízben, az ültetés 
elótt pedig harmad ízben megszántjuk, meg- 
fogasoljuk s ha a szántóföldön még mindig 
göröngyök mutatkoznak, akkor még a hen* 
gerezést is alkalmazzuk.

Nagyon helyesen cselekesznek azon gaz
dák, kik gazdaságuknak dohánytermelésre alkal
mas magas száraz fekvésű földjeit úgy osztják 
be, hogy ugyanazon földre csak minden hatodik 
évben kerüljön a dohány, mert ha a dohány- 
termelést kellőleg miveit talajon kellő szakér
telemmel s odaadó gonddal kezelik: nincs az 
a növény hazánkban, mely a gazda fáradozá
sait a jelen körülmények között bővebben 
jutalmazná, mint ez.

Budapest. 1888. julius 4.

x. y.

A szegedi felügyelöségi körzet minta
ültetvényeinek és a kerületbeli közsé

gek dohányainak állásáról.
A „ Magyar Dohány újság*1 eredeti tudósítása.

A  szegedi m. kir. dohánybeváltó felügye
lőségtől a következő tudósítást vettük:

2831. sz.

A ..Magyar Dohányujság44 tekintetes 
szerkesztőségének. Budapesten!

A szegedi felügyelöségi területben levő 
minta-ültetvények valamint a kerületbeli köz
ségek dohányültetvényeinek állásáról a hivata
lokból junius végével beérkezett időjárási jelen
tések alapján van szerencsém a következőket 
jelenteni ;

A  kerületbeli minta-ültetvényekben a f. 
évben „Rózsa- , „K igyósi44, „Szegedi44, „W ith 
Burlev*4, „Rétháti44 és „Fchérvirágu muskotály44 
dohányfajokkal tétetik kísérlet, melyek általá
ban mind kedvező reményekre jogositnak, 
csupán a W ith Burlev amerikai dohánvfaj 
ellen, mellyel a f. évben tétetik kísérlet első 
ízben, panaszkodnak a mintaültetvényi jelen 
tésekben, hogy bár üdék, de a fejlődésben a 
többi hazai fajtól elmaradnak; mert a hideg 
és forróság is árt neki.

A  palánta nevelés mindenütt kitünően si
került. különösen az őszi vetésű hideg palántás 
ágyak és az oldalmelegitésseli meleg ágyakban, 
hol azok sorosan és ritkán vetve voltak.

A  kiültetés azonban, a szárazság miatt 
folyton vízzel és többszörösen kellvén ültetni, 
táradságos volt. és a kiültetett rászák május 
végén és junius első felében a nagy száraz
ságtól és forróságtól igen kisültek és elsat- 
nvultak.

Most azonban, a várva várt kiadó esők a 
múlt hó végén megérkezvén, az ültetvények 
állása a legjobb reményekre jogosit.

Féreg pusztítás csekély mérvben fordult 
elő. s annak a 10"/-os mészteijel (meszes 
vízzel egv hectolitcr vízre 10 klgrm oltatlan 
meszet véve) való locsolással eleje vétetett, a 
kiveszett palánták azonnal pótoltattak.

\ lefolyt hó végen általában a másod
szori kapálás és töltögetés volt folyamatban ; 
a szegedi telepen pedig a felügyelő ur sze
méi vés felügyelete alatt lévő mintegy 30 □ - ö l  
kiterjedésű minta-ültetvényen a kigyósi és 
rózsa dohánvfajoknál már a bugázás (tető 
elhánvás is befejeztetett és kacsozás van 

folyamatban; sőt az april 30-án kiültetett 
rózsa és kigyósi dohány tőkékről, melyek
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gyönyörűen fejlődtek, különösen pedig a rózsa
dohány, mellyen 70— 80 centiméteres gyö
nyörű anyalevelek vannak és általán minden 
tőke 16 szép levelet hozott, az aljlevél és 
lábszár dohány törzslevelek is leszedettek már; 
az anya levelek pedig pár nap alatt szintén 
érni és töretni fognak.

Sajnos azonban, hogy a kerUletbeli ter
melők ültetvényei nem állnak általában a leg
kedvezőbben, és bár a beállott jótékony esők 
folytán a növények szép fejlődésnek is indul
tak, de egy általános jó termésre a kilátások, 
miután a nagymérvű féreg pusztításokat a ter
melők palánta hiány miatt nem bírták pótolni 
és igv az ültetvények ritkák sőt egész terüle
tek üresen állnak : meghiúsultak.

Ez időszerint különben az ültetvényeken 
a kapálás itt-ott pedig már a töltögetés és 
bugázás is folyamatban van.

Jégkárokról eddig nem lett jelentés téve; 
azonban a szelek a homokos talajokon sok 
kárt tettek.

S z e g e d e n ,  1888. julius hó 9-én.

M. kir. dohánybeváltó felügyelőség.

Hasznos utasítások az elszászi do- 
hánymivelés emelésére.*)

Irta : SCHMITTER ÁGOST, a cs. dohánykez. technikai 
igazg. Strassburgban.

Ama számos röpiratok, hírlapi czikkek, 
melyek speciálisan az utolsó két évben láttak 
napvilágot, s melyek csupán azt czélozták, 
hogy az ország mezőgazdasági viszonyai 
minden tekintetben javíttassanak, s melyek 
jelesen Elszász - Lothringia dohánymüvelési 
viszonyaival is foglalkoztak; mindezek bizo
nyítják leginkább, hogy mezőgazdasági vsszo- 
nyainkon még igen sok a javitni való.

A kormány a viszonyok javítása érdeké
ben létesítette az országos mezőgazdasági 
tanácsot, melynek hivatása a minisztériumot, 
a mezőgazdasági ügyekben támogatni s a 

I mezőgazdasági egyesületeket Elszász-Lothrin- 
giában ujja szervezni.

A tanács tagjai gondosan megfigyelvén 
a tartományban tapasztaltakat, a hiányokat, 
miket egyesek észleltek, a gyűléseken tanács
kozás tárgyává teszik; s igv üdvös működé
sűk folvtán a tartományt beteges állapotából 

j már jelentékenyen |obb helyzetbe hozták.
Tekintve a tanács működésének irányát, 

j mindenesetre meg lógja nekem engedni, hogy 
I én is rá mutassak egyre azon mélv sebek 
| közül, melyek tartományunk beteg testén 

uralkodnak. Nem ugyan azért teszem ezt, 
mintha a már eddig hozott gyógyító irt 
kevésre becsülném, hanem hogy figyelmez
tessem a tanácsot, melynek figyelmét ezen 
seb talán eddig kikerülte.

Az általam említendő bajról annyi féle 
vélemény hangzott el már eddig, hogy már 
az is nagy haladás volna, hogv ha a bajnak 
keletkezési pontjai, okai világíttatnának meg, 
a gyógvkezelést aztán azon tudósokra /ehetne 
bízni, kik tudnának mint az orvos betegeinél 
szokott, etfene hathatós receptet írni.

Itt most csak azon egv növény-palán
táról legyen szó. mely Elszász-Lothringiának 
150 év óta évenkint atlag 4 — 5 millió frankot 
jövedelmezett, s mely most agg korát éli, 
a haldoklás stádiumába lépett : s ez a
d o h á n  v.

—
*) Nemre,; megemlékeztünk a fenti czim alatt 

1 megjelent jeles kis műről, melynek szerzője oly szives 
: volt, hogy a M a g y a r  D o h á n y u j a á g n a k áten

gedte dolgozatát közlésre. Adjuk itt belőle a fenti részt, 
valamint még több részét is közölni fogjuk, amelyek 
általános érdekkel is bírnak, c helyen is köszönetét 
mondva olvasóink nevében a mü szerzőjének szíves
ségéért. A szerk.

Egy kis, statisztikai adatokkal bővített 
munkában, melyet 1877-ben adtam ki, előre 
megmondtam, hogy, ha a dohánymonopolium 
helyett a dohány productió adóját hozzák be, 
akkor a dohány művelésnek Elszász-Lothringiá- 
bán vége van.

S ez igy is történt s ha termelnek is még 
ott dohányt, ezt a legsajnálatosabb viszonyok 
között teszik.

A z enquéte comissio, mely 1878-ban ösz- 
szeülr, pontosan megállapította, hogy az ültet
vényeknek, hogy csak kiadásai legyenek fedezve, 
30— 32 frankot kell kapnia mázsájáért. A  múlt 
évben például igen jó termésünk volt, melyért 
azonban alig kaptunk valamit, mert az ára 
mázsánként 16 frank volt. S a folyó évben, 
mikor pedig igen silány termésünk volt, az ár 
nem hogy emelkedett volna, sőt 14 frankra 
sülylyedt mázsánkint. Az 1870-iki év előtt 
mázsájáért átlag 32 frankot, a múlt században 
pedig átlag 20 frankot fizettek. S hogy ez 
nemcsak a dohánytermésztéssel van igy, bizo
nyítja az, hogy ha az ültetvényesnek azt a 
tanácsot adjuk, hogy a dohány helyett ter- 
meszszen más productumot, válasza ekként 
hangzik: „Istenem, hát mit termeszszünk'  A
többi productumok sem jövedelmezőbbek l*4

A  következőkben nyújtjuk bizonyítékát 
annak, hogy a dohány cultura ezen szomorú 
helyzete előrelátható vo lt; s hogy nem az 
ültetvényesek okozhatók egyedül, mint ezt 
sokan állítani szeretik.

A  megérthetés könnyítésére nehány tör
ténelmi adatot sorolok töl.

Tudvalevő dolog, hogy a dohány Elszász- 
ban 1620-ban honosíttatott meg. Á  dohány- 
termelés oly gyors felvirágzásnak indult, hogy 
már a 18-ik század közepén a straszburgi 
vámnál évenkint 5 millió font forgalmat mu
tattak fel. S ami főleg elősegítette a dohánv- 
müvelés fölvirágzását, az ama körülmény volt, 
hogy Francziaországban 1674. óta egy privát 
monopólium, Ferme générale néven, uralko
dott, és ElzásznaK Francziaországhoz való 
csatolása, az egységesítés müve után, mely 
1681. Szepr. 30-án történt, a Ferme générale 
bérlési elő joga reá nem terjesztetett ki.

A P'erme générale bérlői a kormánynak 
1718-ban évenkint 4 millió frankor, 1790-ben 
pedig már 32 millió frank bérösszeget fizettek. 
Azon körülménynél fogva, hogy Elzász a 
Ferme générale alól kizáratott, itt a dohányt 
korlátlanul művelhették s a dohánygyártást 
ellenőrzés nélkül űzhették, mig Francziaország 
többi részeiben ez nem igy volt. Ennek kö
vetkeztében a dohánygyártás és termelés El
zászban olv lendületet nyert, hogy 1787-ben 
magában Straszburgban 16 dohány- és 37 
burnótgyár működött, szemben az egész Fran
cziaországban akkor létezett 8 gyárral, me
lyeknek székhelyei: Páris, Dieppe, Morlaix,
Touneins, Cette, Le-Havre, Toulouse és Valen- 
ciennes va Iának.

Elzász dohánytermelésének quantitása ak
kortájt évenkint megközelítőleg 100,000 mázsa 
vo lt; 10— 12,000 mázsát, mázsánkint 20 frank
ért. a Ferme générale vett m eg ; a straszburgi 
dohánygyárak pedig több mint 60.000 mázsát 
dolgoztak föl, a productiónak többi része Né
metországba, Svájczba. Olaszországba, sőt még 
Hollandiába is lett szállítva.

Midőn 1790-ben Francziaország különböző 
departemente-jei között a határvám töröltetett, 
ezzel egyidejűleg 1791. február 14-én a Ferme 
générale privilégiuma is megszűnt. Ezzel egy 
20 évig tartó oly időszak kezdődött, mely 
alatt az állam a vámtarifát folvtonosan emelte 
(1810-ben már 440 frankot ért el 100 kgram- 
monkint) és még más adókkal is terhelte meg 
a dohánygyártmányokat, anélkül azonban, 
hogy a Ferme générale által fizetett bérössze
get elérte volna. Egyidejűleg az elzászi do
hánytermelők, igen kiterjedten folytatták a 
dohánytermelést, mit sem töröd ve uzzal. hogy 
a Ferme générale el lett törölve, miáltal a 
dohánytermelés egész Francziaországban sza
baddá lett téve, s nem törődve azzal, hogy a 
dohánytermelés már Európa más vidékein is
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elterjedt. Oly kiterjedté lett a dohánytermelés 
Elzászban , hogy magában Niederheinban 
10.038,305 kilogrammot termesztettek.

Ez az óriási túltermelés az újabb viszo
nyok következtében bizonyosan hátrányára lett 
volna az elzászi kultúrának, ha 1811-ben be 
nem hozták volna a dohány egycdáruságor, 
mely az ültetvényesnek összes készleteit 
átvette.

A dohány monopólium által ültetvénye
seink 1811-tól 1870-ig oly állandó vevőre
találtak, mely utolsó években is 9 millió kilo
grammot csupán Elzász Lothringiától vett át.

A fentebbieket csupán annak bebizonyí
tására emlitem, hogy Elzász termelt dohányá
nak 1681-töl 1870-ig, tehát 189 éven keresz
tül, állandó vevője volt.

Miután megállapítottam azt, hogy 200 
éven át évenkint 6.000,000 kilkgramm elzászi 
dohányt ültettek és fogyasztottak el, még két 
más nem éppen érdektelen pontot kell érin
tenem. (Folyt. Itöv.)

Kérdések és feleletek. )
i.

Tekintetes Szerkesztő u r !

A „Dohányujság** utóbbi számában olvas
tam, hogy egy catastralis hold dohány után 
4 méter (?) simitóház szükségeltetik; ezen 
méretet nem értem, négyszögméter-e vagy 
pedig csak folyó méter, szerény nézetem sze
rint mindkettő lehetetlen, mert 4 Q  meter sok, 
4 folyó méter pedig meghatározhatlan valami, 
ezért tisztelettel felkérem, legyen szives velem 
tudatni, hogy tulajdonképpen mennyi is kell.

Ezen alkalmat felhasználva bátorkodom 
még egy kéréssel terhelni: gazdaságomban 
ugyanis a múlt évben épültek uj dohány pajták, 
tekintet nélkül az uj doh. jövedéki törvényre, 
most azonban a törvénynek megfelelően akar
nám őket átalakítani, erre nézve kikérném 
becses tanácsát. —  A pajta szélessége 9 meter 
és be van osztva 2 öles szakaszokban, de a 
szakaszok közt nincs járda hagyva, most hosz- 
szába középen akarnám elválasztani egy méter 
széles járdát hagyva, és a zsinórok vagy esetleg 
exiccator léczek, nem ugv mint eddig a pajta 
hosszába, hanem keresztbe lennének véggel a 
középjárdára ; ezt tehetném a tetőzetig, de már 
a tetőzetbe megint csak ugv mint régen a 
pajtahosszába tüggnének, megtehető-e, nem 
ütközik-e az valamely szabályba: es Tekintetes 
szerkesztő ur elég C2clszerünek véleményezi-e. 
Erre nézve becses véleményét kérve vagyok

Pa.-Bucsa, u. p. Karczag, 1888. Jul. 5.

Tisztelettel
Schvarcz Fvrencz,

* *
*

A kérdésben saját nézetünket —  melv 
mellett azonban szívesen vesszük bárkinek a 
vélemény nyilvánítását — a következőkben 
adjuk e lő :

A négy méter alatt négyszögméter érte
tődik. Igaz, hogy ez kissé sok. de ez nem 
válik kárára a termelőnek, mert ezen négy 
méter egy egész családnak való. melv 
rendes körülmények közt 6— 8 tagból áll. s 
ha ennyi tagja nem volna, akkor azt nap
számosokkal kell pótolni.

Ami az átalakítást illeti, e tekintetben 
helyesen vélekedik. A tető alatti járdahagyás 
ily esetben nem okvetlenül szükséges.

adta ki útmutatásait az 1887. decz. 24-ike óta 
érvényben lévő dohányjövedéki törvények ét 
törvényesített szabályok intézkedéseinek is meg
felelő czélszerü dohánvszáritó pajták és simitó- 
házak építésére és átalakítására. A kis füzet 
kérdésekben és feleletekben adja elő pontos 
Útmutatásait és ábrákkal is meg van világítva 
a leírás. Nagyon ajánljuk t. olvasóinknak e kis 
füzet megvásárlását és a pajták és simitó- 
házak készítésénél ezen legjobb forrásból eredő 
utasítások figyelembe vételét. A  füzet kapható 
az orsz. magyar gazdasági egyesületnél, Buda
pest, köztelek. Ára: 20 kr.

„A  ló és annak tenyésztése-* czimü nagy
szabású műre hirdetnek előfizetési felhívást Ko
csányi és Vitéz kassai könyvkereskedők. A m ü  
szerzői: —  Kovácsy Béla. kassai gazd- tanninté- 
zeti tanár és a „Gyakorlati Mezőgazda** szer
kesztője és —  Monostori Károly, a budapesti 
állatoivosi tanintézet tanára, mindketten jó 
nevű gazdasági írók.

A z előfizetési felhivás szerint körülbelül 
negyven, nagy nyolczadiétü ivre terjedő munka 
több mint 800 ábrával s Magyarország lóte
nyésztési térképével lesz ellátva. Megjelenik 
12— 14 füzetben folyó év augusztus hó végé
től kezdve, körülbelül 2— 3 heti időközökben, 
s a jövő év közepén lesz teljes. A  teljes mü 
előfizetési ára előlegesen fizetve 6 frt egyes füze
tekben füzetje 50 kr. A bolti ár magasabb leend. 
Megrendelhető K o c z á n y i  é s V i t é z  könyv- 
kereskedésében Kassán. Ajánljuk az érdek
lődők figyelmébe az érdekesnek ígérkező müvet.

V E G Y E S E K .
Dr. Wagner László f .  Egy fáradhatlan 

szorgalmú, tevékeny élet nyert befejezést 
W a g n e r  László halálával, a ki e hó 4-én 
Gossensassban (T iro l), a hová családjával 
nyaralni ment, hirtelen elhunyt.

Wagner 1841-ben született Budapesten. 
Magyar - Ovárott elvégezvén tanulmányait 
ismereteit a külföldi szakintézetekben egészí
tette ki,majd gyakorlati kiképzés végett évekre 
terjedő tanulmányutat tett a külföld elsőrangú 
mezőgazdasági telepein, honnan hazatérve, a 
budapesti politechnikumon a technológiai 
tanszékre nyert meghívást, 1809 óta tanára 
az intézetnek.

Earadhatlanul dolgozott az irodalomban 
a gazdasági tudományok népszerűsítésén, 
irodalmi müvei kom oly figyelmet keltettek a 
bel- és a külföldön.

Alapítója volt a „Földmivelési Érdekeink* 
és a „Falusi Gazda** czimü gazdasági szak
lapoknak.

A d o h á n v i r o d a 1 o m szintén je
les munkását vesztette benne. A  „llandbuch 
dér Tabakfabrikation- czimü jeles müve alta
lános elismerést vivőit ki a messze külföldön 
is. De ezenkívül számtalan gazdasági müvet 
adott ki s a szaklapoknak is tevékeny munka
társa volt s lapunknak egyik kiváló támo
gatója.

Tevékeny munkássága elismerésre is talált 
mindenütt. Az orsz. magy. gazdasági egve- 
sület igazgató • választmányának tagja és 
számtalan hazai és külföldi érdemrend tulaj
donosa volt.

Irodalom.
-Milyen legyen a czélszerü dohányszá- 

rito-pajta és simító helyiség 7" cnm alatt az 
orsz. magyar gazdasági egyesület kis füzetben

*) Ezen rovatban közölni fogunk minden közér
dekű kérdést, valamint az azokra adott feleletet. S Így 
mindenkinek alkalma van kérdéseket feltenni a a már 
felvetettekre válaszúin1. A szerk.

Mindenesetre halálával nehezen betölt
hető űrt hagy maga után.

Posta. Az uj franco rendszer a közönségre 
azt a kellemetlen kötelezettséget rója, hogy 
magának kell a tranczia díjtételeket kiszámítani, 
a mi legtöbb esetben úgy sikerül, hogy a fel
adó vagy többet vagy kevesebbet ragaszt rá 
bélyegekben a szállító- vagy pénzcslevélre. Ez 

Márkus Samunál, Budapesten, Andrássy-ut Iá.Nyom.

természetesen mindkét esetben kellemetlen a 
feladóra nézve. Ennek elkerülésére jelenik meg 
legközelebb egy díjtáblázat, mely az egész díja
zást oly egyszerűségre redukálja, hogy bárki, 
legyen az a laikusok között is a leglaikusabb, 
egy tekintettel feltalálhatja bármily értékű és 
súlyú küldemény diját minden dijfokban. E lő- 

leges megrendeléseket elfogad Kovács Ferencz 
posta- és távirdatiszt Nagv-Kanizsán *, a mü 
megjelenése után pedig megrendelhető minden 
posta hivatalnál vagy könyvkereskedésben. Ara 
a körülbelül 7000 francotételt magába foglaló 
áblázatnak 30 kr.

Szerkesztői üzenetek.
2. R. urnák, Szentesen. Eléggé ki van fejtve a 

jelzett ezikkben. A mennyiséget illetőleg a talaj tartalma 

határoz. — Por alakban is szétszórható, különösen esős 

időben. — R. A. urnák, Kis-Telek. A törvény szerint 

jártak el, a birság kiszabásában talán kissé tulszigoruan. 

De hát itt csak helyeselni lehet a szigort, minthogy 

máskép nem lehet czélhoz jutni. Kgyébbként minden

esetre felebbezhet az illető. — E. D. urnák, P.-Fokoru, 
Megrendeltük Ráth könyvkereskedőnél, aki már bizo

nyára meg is küldte. A ministeri rendelet még nem 

iclent meg, mert egy része, a törvény végrehajtására 

vonatkozó, még hiányzik.

Hirdetmény.
Elő fo rd u lt azon esőt alkalm a 

iu l, hogy egy dobányiingyterm elő 
| egy uj száritó pajtát állíttato tt 

fel az idén, m ely dohány szárítási 
| czéloknaiv ugyan megfelel, — de 
| annak belső berendezésénél, a 
I zsinór felvétel könnyítése, illető

leg lelietósitése végett, az uj do- 
liánytörvé ny végrehajtásáról szó l, 
m últ évi deczember Ml-én kelé 
74.01*0 számú pénzügym inisztert 
rendelettel kívánt átjárók alkali- 
inazásáről m e gfe le jtke ze tt:

Saját érdekében figyelm eztetik 
a dohánytermeléssel foglalkozó 
tiszteli gazda közönség, mi
szerint a doliányszáritó pajták és 
simító helyiségek létesítésénél.

; a z országos gazdasági egyesület 
! által kiadott, a „Gazdasági La p o k" 
j f. évi -M. és 25. számában ezen 
; czim alatt, — „M ilyen legyen a 
| czélszerü dohánypajta és simító 

h e l y i s é g m e g j e l e n t  tájékoztató 
m inta-tervhez alkalm azkodjék és 
fe lliiva tik , hogy az elkészült ter
veket kivitel előtt, a dohánybe
váltó-hivatalok utján a z illetékes 
m. k. dohánybeváltó-felügyelőség
hez juttassák el, betekintés vé
gett,

M. k. dohányjövedéki 
közp. igazgatóság.
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