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Olvasóinkhoz.
A  jelen számmal lapunk 6-ik évi pályáját 

kezdi meg. Azt hiszszlik, hogy ennyi idő 
már elég arra, hogy annak életképessége bebi
zonyítva legyen.

Hogy a lap fennáll, az nem a mi érde
münk, hanem a gazdaközönség józan felfogá
sáé, mely a sok mindenféle lap keletkezése 
mellett épen azt támogatja, a melyről meg 
van győződve, hogy életre való és hasznos.

Adná az ég, hogv abba a kellemes hely
zetbe juihatnánk, hogy a dohánytermelőknek 
hasznára válhassunk. Ennek lesz minden törek
vésünk szentelve. Ez a feladatunk, és ez a 
czélunk, és ezt fogjuk folyton követni.

Erre csak úgy vállalkozhatunk és csak 
is ugv hajthatjuk ezt végre, ha mindazok, kik 
mindeddig támogattak, ezután sem fogják tő
lünk anyagi és szellemi támogatásukat meg

vonni.
A mi részünkről azt az ígéretet teszszük, I 

hogy ugv mint eddig teljes erőnkből igyekezni 
fogumc a termelésre vonatkozó minden hasz
nos iránvról olvasóinkat tájékoztatni ; erre már 
csak azért is teljes joggal számítunk, a meny
nyiben a meglevő sok jeles munkatársaink 
mellé, még sok n e v e z e t e s s é g e k k e l  fog 
megszaporodni lapunk munkatársainak száma. 
Azonkívül egy Amerikában élő hazánkfia, la
punk barátja, és a d >hánytermelésben és gyár
tásban teljes szakképzettséggel biró egyén, az 
ottani termelés, kezelés, szárítás, munkalas sat. 
mindenféle munkálatokról folyton értesít ben
nünket ; ezen értesítésekről egy külön czikk- 
sorozatot kezdünk, és ebben mindent, mely a 
mi viszonyunkhoz alkalmazható, közölni fo

gunk.
E helyen is felkérjük szives olvasóinkat, 

kegveskedjenek az előfizetést jő eleve megújí
tani, hogv a lap szétküldésében akadályozva 

ne legyünk.

A  .M agyar Dohányujság ‘
szerkesztőség*

A dohány termelésre alkalmas talajról.
A zo k  kik az okszerű dohány term elés

sel foglalkoznak, a talaj leírásban azon 
talajt mondják a legjobbnak, m ely  nem 
túlságos laza, porhanyó, tang, va g y  a m elyik 
nem túlságos kötött.

Ezei. alapszabályban sok igazság fek 
szik ; és csak nagyon nehezen lehet a 
határt megállapítani a laza és kötött talaj 
közt, h ogy  m elyik a legalkalm asabb.

A  mint tudjuk, a dohány-növénynek 
sok trágyaanyagra van szüksége, m elynek 
hirtelen és rövid  idő alatt hatást ke ll gyak o- 

k ro ln i; hatása helyes és hamar beálló  ha 
levegő , nedvesség és m eleg  ke llő  m ennyi
ségben, viszonyosán hatnak reá. A  laza 
talajban ez a hatás kitünően bekövetkezik . 
A  m ivelés. különböző trágyafa jok  fel- 
használása által, lehet e g y  nagyon porha- 
nyós földet, m elynek kevés nedvessége 
van, dohánytermelésre alkalmassá tenni.

K g y  nagyon  kötött talajt sok porha- ! 
nyitó szerves anyagga l lehet a dohányter
melésre alkalmassá tenni.

Ta lá ln i például majdnem futó hom o- | 
kon dohányt termelni, úgyszintén a legk ö  j 
töttebb talajban is, csakhogy ezt fe lette I 
kö ltséges utón lehet elérni, a m egkivántató j 
trágyaszerek előállítása által.

A  fö ldet porhanyóvá tenni szervtelen ! 
részekkel, hom okkal és szerves részekkel, 
humussal lehet, csakhogy m indenesetre az 
utóbbival, t. i. a humussal va ló  porhanyi- 
tás nemcsak h ogy  porhanyit, de nedvességet 
is vonz, és m eleget is tart. m iáltal sokkal 
előnyösebb, mint a homok.

Bátran elmondhatni, h ogy  minden ta- | 
laj, m ely e g y  m egfe lelő  rész humussal 
bír, a dohánytermeléshez kitűnően alkal
mas. A  humusnak fizikai tulajdonai azok. 
m elyekre a dohánynövénynek legn agyobb  
szüksége van.

A  tudós és jeles szakember, llabo, azt 
mondja, h ogy  a Pfalczban levő  eg y ik  le g 
jobb és a dohánytermelésre legalkalm asabb 
íöldben találtatott ló "  , szerves részlet és 
m ellette csak !»° 0 homok. E g y  másik, a 
dohánytermelésre egészen nem alkalmas 
föld tartalmaz •>" „ hom okot; e g y  olyan 
vegyü lök , m ely máskülönben igen sikeres
nek mondható volna, csakhogy egészben 
4° „ szerves részletet tartalmazott.

A  különböző kísérletek és vizsgá latok 
a dohányterm elő talajokkal m indig m eg 
mutatták a nagy  fontosságot, m ely a hu- 
mus tartalomnak a talajban való létezésé
nek tulajdonítható.

H a  figyelem m el kisérjük általában a 
dohányföldeket, a községek közvetlen  kö
zelében találjuk m indég a leg feketébb  és 
leggazdagabb  földet és gyakran a legszebb 
dohányt is.

Azon földek, m elyeket a hollandiaiak 
a dohánytermelésre használnak, fekete és

humusban igen gazdag  televény tartalom
mal bírnak. Am erikának híres dohánytalaja 
nagy részben majdnem egész tiszta hom ok 
és csak nagyon kevés a g y a g  tartalom m al 
bir, v a g y  legnagyobb részben édes humus 
tartalommal.

A z  amerikai dohányok majdnem általán 
tiszta televény trágyán termeltetnek, és ottan 
nagyszerűen sikerülnek. É p  ilyen alkalmas 
a gazdag humust tartalmazó erdőirtás a 
dohánytermelésre, m ely a legolcsóbb do
hányt termi.

A  hollandiai dohányterm elő minden 
évben trágyázza a dohányföldjét, csak azon 
czélból, hogy a humus tartalm at m indig 
szaporítsa a dohány földjén.

A  mint a dohánylevelek és dohány
szárak v e g y i elemezéséből kitűnik, a dohány
növénynek első sorban káli- és mészre van 
szü ksége; a többi anyagokat, a mennyiben 
ezek is lényegesen a dohány-neveléshez 
hozzá járulnak, kevés kö ltségge l istálló 
trágyázás által hozzá vezethetjük.

Természetesen czélszerü, ha azokat 
mindjárt a talajban feltaláljuk : de azért nem 
föltétlenül szükséges.hogy benne legyen ek  a 
legjobb dohány term ő talajban ; m ert a h iány
zó káli- és m ész-anyagot nagyon kevés 
kiadással hozzá tehetjük, és sok szerves 
trágyával együ tt felhasználhatjuk, úgy. h o g y  
a v . g y i  szervtelen részek jelen léte a talaj
ban m ég nem hozza m agával azt, h ogy  a 
talaj a dohánytermelésre alkalmas.

A gyakorlatban is látjuk, h ogy  a meszes 
talaj, gránit-ta ’a j, m elynek tartalma k á li
ban gazdag, azért a dohánytermelésre nem 
fordittatnak.

A  jó  dohánytalaj —  több helyes fizikai 
és vegy i tartalma m ellett —  n iég  azt is fö l
tételezi. h ogy  a feltalaj m ély legyen , m int
h ogy  a dohány növény gyökere i 30 centi
méter m élységre lehatolnak.

A  mi az altalajt illeti, annak o ly  term észe
tűnek kell lenni, m elyet minden körü lm ények 
közt e g y  jó  szántó talajtól m egkövetelü nk , 
nevezetesen, nem szabad túlságos átbocsáj- 
tónak illetve nem szabad neki o ly  term é
szetűnek lenni, h ogy  az esővizet a fe lta la j
ból a m élységbe áteressze.

A  dohánytalajt alkalmassá lehet tenni 
az által is, ha a netáni tu lnedvességtől m eg 
szabadítjuk vi/.levezetések által. Én e g y á l
talán igen jónak tartom ott, a hol lehetséges, 
és a helyi viszonyok m egengedik , h ogy  
a dohánynyal beültetendő tábla széleibe átok 
ássatassék, m elynek első sorban az a czélja, 
h ogy  a fö ldet a k ilúgozástól m egm en ti; 
egy ik  fő előnye továbbá abban van, h ogy  
az árokba gyű lendő v iz az ültetés a lka l
m ával kitűnő szolgálatot tesz, és utánöntözés 
alkalmával m egkím éli a kö ltséges vizhor- 
dást. és a helyett hasznos állott esővízzel 
rendelkezünk.

D aróczi Vdmos.
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Dohányátadás.
E z évben sok volt a jogos panasz arra 

nézve, h ogy  a dohány száraz lévén, azt nem 
lehetett simítani.

A z  időjárás irányadó mindenben és 
abba mi belé nem szólhatunk, akarva, 
nem akarva annak minden szeszélyébe belé 
ke ll n yu godn i; de épen erre nézve módunkba 
áll, hogy a dohányt ne engedjük felette szá
razzá válni, ú gy  hogy az a simításra bár minő 
száraz időjárásban is alkalmas legyen  *, ha 
nem is küzdhetünk le minden nehézséget, 
de mindenesetre kevesebb megkárosodással 
és könnyebben ki vihetjük a simítást mint 
a közel múlt évben is, a midőn általános 
vo lt a panasz, h ogy  a dohány simítása 
igen nagy megkárosodással járt száraz 
voltánál fogva. A  dohány megtört, elszakadt 
elmorzsolódott,nem lehetett csinosan simítani, 
mert rücskös, redős maradt. H o g y  ez ig y  
van, és volt, ezt mindannyian tudjuk: szerin
tem ezen kalamitáson akkor lesz segítve, 
a midőn minden dohányunk fedél alatt fo g  
száradni.

A zon  dohány, m ely felaggatása kez
detétől fedél alatt száradt, az soha olyan 
zörgő  száraz nem lesz, mint az, m ely a napon 
szárittatott; erre azt hiszem nem kell kom
mentár. mert azt tudja mindenki, hogy 
akkor, a midőn a dohány a szabad ég  alatt 
fü gg, a levél szélei a nap által kipörköl- 
tetnek. vékonyabbak és törékenyebbek 
leszn ek : a kavargó szelek annyira kisová- 
nyitják. hogy nincs semmi helye a tanalm i 
részeknek benne.

Ilyen  sovány, száraz dohány ha a paj
tába jön, ott is csak folyton jobban kiszárad, 
és ha ilyen száraz őszi idők járnak, mint 
a m ilyenek a legközelebb múltak voltak, 
bizonyára a dohánysimitásra épen olyan 
kellem etlen viszonyok lesznek, mint ezek 
voltak.

Levon va  azon óriási előnyt, a mibe a 
fedél alatt szárított dohányok részesülnek, 
h ogy  jobb minőségűek, tartalomban dusab- 
bak s egyen letes színűek, rugékonyak és 
a mi legtöbb, súlyra nézve 15— 20°/w-al 
többet is nyomnak, szivar- takarónak, és 
boritónak biztosabban beválnak ; ezek mind

T Á R C Z A .
K a r c z o l a t o k  a dohá nyz á s r ó l .

A „Magyar Dohányujság" eredeti lárczája.

Udvariasság tekintetében a spanyol gran- 
dok messze túlhaladták más országok gaval
lérjait ; ők kezdték meg a szivart ajándéktárgy- 
gyá tenni s az igazi udvariasság abban állott, 
hogy a szivarok legformásabbjait ajándékoz- 
gattak egymásnak. R e g a l i a ,  r e g a l a r :  aján
dék. A spanyol „Regaliau szivar ma is a leg
szebb formák közé tartozik s ha nem volna 
imperiálnagysága, vastagsága : élvezet volna, 
igy azonban szenvedés azt végigszivni.

A szivar adása nem egyéb egy barátsá
gos köszöntésnél, mely két egyébként is jó 
barátot, szorosabban tűz egymáshoz, termé
szetesen én „ jó “ szivarokról beszélek. Nagy 
„smuezigitiit* az. mikor jómódú gazdag em
ber a vendégét holmi olcsó fajra rósz sziva
rokkal traktálja; vannak emberek, kik négy-öt 
liter rabvallató bor mellett elpitvizálnak s nem 
sajnálják a rossz bor literjéért h z  ötven kraj- 
czárt ; de garasos szivart szivnak. A szivarért 
sajnálják a pénzt. Nincs, kérem szépen azok
nak egy csepp ízlésük se ! Valamint annak 
sincs Ízlése, aki például pompás vacsorát ad, 
konyhája kitűnő s vacsora után vendégeit 
közönséges kubával traktálja. Az ilyen ember 
aztán mintegy meg sem becsüli a vendéget; 
szinte látszik róla. hogy vendégéről azt téte
lezi fel, hogy ez nem tudja úgy sem, milyen

oly  fontos előnyök  hogy ezeket talán nem 
is szükséges vitatni.

De h ogy  czikkem nek fent je lzett alap
jára visszatérjek, a menyiben tapasztalatból 
tudom, határozottan merem állítani, h ogy  
a teljesen árnyékban fedél alatt szárított 
dohányt, minden körülm ények között inkább 
lehet a simításra alkalmazni, mint a napon, 
szélén és esőn szárított dohányokat, mert 
ezeket bár m ilyen száraz időben, m ég olyan
ban is, mint a minő a legutóbbi volt, 
minden megkárosítás nélkül simítani lehet.

A zé rt arra kérem az igen tisztelt ter
melőket, különösen azokat, k ik azon czélt 
tűzték ki maguknak, h ogy  a dohányt ok
szerűen k íván ják termelni, h ogy  oda mű
ködjenek, h ogy  minden általuk termelt 
dohányt a pajtában szárítsanak.

Tudom, h ogy  azt könnyen ki lehet mon
dani, de ám nehezen lehet érvényre hozni, 
nagyon jó l tudom minő nehézségekkel ke ll 
a gazdának a jelen viszonyok között m eg
küzdeni, tudom hogy ez nagy áldozattal 
j á r ; de ezen áldozatot m eg kell hozni, mert 
másként a dohánytermelésben kitűzött szép 
czélunk és jogosu lt reményünk nem mehet 
egészen teljesedésbe.

Én saját tapasztalataim után. m elyet 
20 év i dohánytermelésem m ellett szereztem, 
beszélek. S ennek alapján minden dohány
termelőnek a legm elegebben  ajánlom, hogy 
m egérett dohányát kizárólagosan csak is 
pajtában szárítsa, nem csak az értékes részét 
a dohánynak, de épen a legsatnyábbat is 
a bentszáritás által emelhetjük o ly  helyzetbe, 
h ogy  dohányunk tönkretett becsét a kül
földön ezáltal ismét helyre állíthat) u k ; 
mert a satnya osztályok azok. m elyek 
legnagyobb m enyiségben szállíttattak a 
külföldre és ezek roppant rósz voltuk miatt 
haszonvehetetlennek deklaráltattak ottan.

A zé rt mondom, h ogy  ezeket a lehető 
legnagyobb fig y e  embe kell tartani.

M ihelyest a dohány átadáson túl le 
szünk. gondot kell már is a jö v ő  termésre 
fordítani.

Az ősszel m egszántott dohányföldet, ha 
az a ke llő  erőben nincs, igyekezzünk azt 
a télen m egtrágyázni, és ha módunkban 
van, inkább érett, mint szállás trágyával.

szivart szí ! Pedig ha tudná, hogy a vendég 
ilvénkor azt gondolja magában : „Inkább ál
lott volna a vacsora egy fogással kevesebből 
s lenne jobb szivarja !u Akkor másképen cse
lekednék. A kincstár a dohányt, szivar, bur- 
nót, pipadohány, szivarka. vágni való dohanv 
alakjában körülbelül 16<> (egvszázhatvan)-féle 
formában adja a fogyasztó rendelkezésére, u 
miből csak az látszik, hogy a fogyasztó íz
lése kerestetik ; hiszen jó dolog is volna, ha 
a dohányzók ízlése csak lGü-féie volna! Ha 
tehát a kincstár ennyire figyelmes irányunk
ban : mennyire legven az ember vendégével 
szemben figyelmes: Ha nyugalmazott tábor
nok a vendég: unnak öblös tajtékpipában
varinás dohányt illik adni ; az activ katona
tiszt valódi Virginiát sz í; délvidéki vendég
nek nehéz havanát, fiatal tisztviselőnek könv- 
nyü ezigarettát és igy tovább; szóval is
merni kell a dohányzókat, ha azok vendégek 
és —  szerények.

A borokat íz  ember rendesen vignettás 
palaczkokból szolgáltatja fel vendégének, hogy 
ez kérdezetlenül is tudja, miféle bort iszik ? 1 
Ugv vagyunk a szivarokkal, a vendégnek min
dig ugyanazon ládacskáből kell a szivart kí
nálnunk, a melyben a szivar vetetett s melyen 
a szivar neme rendesen meg van nevezve. 
Hiszen az illedelem ezen oldalát is eléggé 
méltányolja a jövedéki kormányzat, amennyi
ben, ha nem is valami pazar díszítésű, de le
hetőleg csinos felszerelésű sima czedrusfa- 
hádácskákat ad szivarjaival a fogyasztónak. Ha 
azonban az ember a szivartárczájából kínál

A  trágya  kezelése ille tve  a fö ldöni 
e lteregetés iránt sok különböző nézet van. 
Én a magam rés zé rő l; különösen télben, 
és az érettebb trágyánál, a kihordás után 
azt azonnal e g y e n l e t e s e n  e lteregetn i 
ajánlom.

A  nagyon szállás trágya inkább m arad
hat halmokban, a menyiben tavaszig jobban 
Összeérik.

A  rögtön i szétliányás alatt azt értem, 
h ogy  azt a béres, va g y  igás, csak lehúzza 
az igáról, és legott az ott lévő  napszámos 
rendesen egyen lően  elteregesse. A béres m ár 
csak azért sem teheti azt, mert ezzel igen  
sok időt vesztegetn i, és a jószágnak is 
nagyon soká kellene a rósz téli időben 
őgye legn i. A zért e lég , ha a béres az igáró l 
a trágyát egyen letes távolságban halm okba 
húzogatja le.

A  napszámos, kinek bére tél idején 
e lé g  olcsó, szép egyen lőre teregeti el a 
trágyát, a mi szerintem e leghe lyesebb  
eljárás.

Duróczi Vilmos.

A dohánytermelésre alkalmas talaj- 
vizsgálat eredménye.

Lapunk cgv barátja beküldte nekünk az 
„Eger cs vidéke** czimü lap decz. 11 —*k szá
mát, melyből átvesszük a következő közleményt.

Az 188". évi 44. t. c. 2. ij-anuk megal
kotásakor az illetékes körök miként gondolták 
kipuhatolni bizottsági bejárassa! a dohányter
melésre alkalmas területeket, azt nem tudom ; 
de hegv ezen bizottság munkálata, ha ki nem 
javittatik, vagy jobban mondva újból meg 
nem készíttetik : vagy a törvény és erre vonat
kozó szabályok megtartását és ezzel kapcso
latosan a pénzügyi közegek ellenőrzését, vagy 
a dohánytermelést teszik lehetetlenné, —  azt 
igen jól tudom.

A birtokos ugyanis birtokát helyes és 
czélszerü ga/dálkodhatás szempontjából dűlőkre 
és táblákra osztja be. Ezen gazdasági beosztást 
sem a kataszteri felmérés, és ennek alapján a 
kataszteri munka segélyével dolgozott talaj - 
vizsgáló bizottság sem vette figyelembe. A

meg valakit, akkor illik a megkinálás pillana
tában a szivar nemét megnevezni. Mert clvi- 
tázhatian dolog, hogy nagyobb élvezettel szívja 
az embera azt a szivart, ha tudjuk, hogy mi
féle : Elvezettel, passióval szivarozni n^m is 
tud mindenki. Azok, akik egy félméternyire a 
szájukba veszik a szivart s jóformán elbagóz- 
zák a szivar fe lé t : nem tudnak szivarozni, 
nincs finom ízlésük, valamint nem finom íz
lésű borivó az se. aki összciszik mindenféle bort 
még ha meg is árt; az sem szép, ha valaki 
beszél akkor, midőn fogai vagy ajkai között 
szivar van ; akármilyen bizalmas a kör, mely
ben forog, nagy tiszteletlenség elárulása az, 
ha beszéd közben a szivart ki nem vesszük 
szájunkból.

Pazarul füstölni sem szép dolog. Nagy 
füstfellegeket eregetni: lehet jó táblabirói szo
kás, de sohasem kellemes sem arra, aki a füs
töt eregeti sem a társaságra, amelyben van. 
„Csak aki arany serlegből nektárt még nem 
ivott* csak az füstöl mint egv kráter ! Mind
járt meg lehet különböztetni egymástól az em
bereket, mihelyt dohányoznak ; a plebejus ba
gózik. Engedjük a szivart lassan égni s csak 
akkor tartsuk azt szájunkban, ha füstölni aka
runk, egyébként az égő szivar rendesen a bal 
kéz ujjai közé va ló; mérsékelten szipikolni 
élvezet és élvezet a kéklő fűszeres illatú füst
nek a szomjas levegőbeni eltűnésének látása 
is. De még minden utczában sem illő a szi
varozás; a gondolkodva dohányzó ember sé
tányokon, népies tércken ; népies utczákon nem 
is nagyon szivarozik, ha csak a bölcs inagistratus
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kataszteri mérnök, a birtokosnak minden egy
befüggő szántóföldjét, tekintet nélkül a gazda 
által készitett táblákra, egy parcellába vette fel, 
a talajvizsgálóbizottság pedig ezen purczellák- 
nak egy bizonyos hányadát tüntette ki dohány
termelésre alkalmasnak, mennyit ezen esetleg 
alosztályozott parcellából jobb osztályba so
rozottnak talált, u mit bizony minden bejárás 
nélkül, a szobában is megtehetett volna. Nem 
is lehet ellene azért panaszt emelni, hogy 
nagvon megerőltette volna magát a vizsgá
lattal, minden órán megvizsgálván, vagyis 
inkább messziről megtekintvén vagy 1000 
holdat ; dehát mit is tehetett mást, ha kivált 
utasítása volt a kataszteri munkálatokat alapul 
venni, midőn a természetben, és ott, a hol 
talált, a birtokos térképén egészen más beosz
tást talált, mint a katuszteri térképen ; gondolt 
egy nagyot és merészet, s ezen merész gon- 
d >lat szerint „alkalmasának mondta ki a 
parcellát, vagy annak egy részét.

Ha most már ezen megejtett vizsgálat 
maradna érvényben, mit nem hiszek, a birtokos 
azon képtelenségnek látszó eset előtt áll, hogy 
birtoká't a talajvizsgáló bizottság által „alkal- 
mas“  nak talált területek szerint kellene be
osztani, ha ugyan ez lehetséges lenne, ha és 
valaki kitudná a mi falusi szólásmódunk sze
rint „ ó  k u m Iá I n i**, hogy egy nagyobb par
cellában, hol fekszik, illetve hol van az a 
bizonyos hányad, melyet a talajvizsgaió bi
zottság ,.alkalmasának talált: vagy ha ezt 
tenni nem ak rja, azt tartván, hogy nem al- 
kalmazkodhatik ezen egyedül üdvözítő terme
lési ághoz, akkor szépen elbúcsúzik a dohány
termeléstől, vagy végre termel dohányt birto
kának minden ujabbi beosztása nélkül arra 
számítva: nogy a pénzügyőr nem volt még
sem kataszteri mérnök, sem hecslöbiztos, és 
igv ő sem fedezi fel azt a bizonyos hánvadot, 
va jon otr van-e az, a hol dohánva sinvli az 
cső hiánvr, vagy más helyen.

Fejtegetésem megérthetésére megírok egv 
példát. Valakinek van egy 500 holdas tagbir- 
toka, melvböl 300 hold szántóföld, mely szán- 
tófJKlet a kataszteri felmérés, mert más mi- 
velési ág alá tartozó terület annak egybefüg- 
gését megakadályozta, három egymástól elváló 
külon-külön területet képezvén, három par
cellába vette le l ; egyik 80 hold, melv */a 
részben III. */s részben IV’ . és 1 ., részben V-ik

a csatornázásról egv-egv városnegyedben meg 
nem feledkezik. Aki azonban gondatlanul min
den érzelem és minden élvezet nélkül, pusztán a 
szokásnak hódoha vagy utánzási vágyból va
kon füstöl: az nem érdemli meg u dohányt 
és büntetése épen abban ál1, hogy nincs is 
semmi élvezete. Aki szüntelen füstöl, egyik 
szivart a másik után szívja vagv egész napon 
át ki nem veszi a szájából a pipát, később 
vastag bórképződést kap a nyelve felületén s 
ez gátolja az embert a finom ízlésben; a 
nyelv elveszti fogékonyságát. Az ilyen örök 
dohányzó ép olyan, mint valamely vándorló 
kályha. Neci csak füst, füst füst kell, illat s 
iz iránt keveset érdeklődik.

Aki valódi élvezetben akar a dohányzás
nál részesülni, az inkább keveset szívjon, de 
jó fajtákat s ne mindig egy és ugyanazon faj
tát, hanem lehetőleg változatos legyen s leg
följebb nagyon rövid időre álljon meg egy 
fajtánál. Okszerűen élni és igv élvezni a do
hányt, akkor az nemcsak, hogy meg nem árt, 
de használ, m ert:

„Tele búval, bajjal, gondJal 
E világ,

Nyugodalmat, békét itten 

Mi sem ád ;

Vígan, vígan füstöljük el 
Hát a b a jt !

Kékló füstök karikája
Minden gondot messze hajt !**

osztály; másik 120 hold. mely 47 részben 
II. */í részben III. s/7 részben V. í/1 részben 
Vll-tk osztály; a harmad k parcella 160 hold, 
melv l/& részben I. %  részben II. 4/6 részben 
IV és 4/ö részben VII. osztályba soroztatott.

Azonban a birtokos ezen 360 hold szán
tóföldet — hogy helyesen és célszerűen gaz
dálkodhassak, 2 6  holdas 18 táblákba osztotta 
be, mely táblákról a kataszteri felmérés —  
mint már fentebb is előadatott —  tudni sem 
akart, és azt 3 parczellába szorította be.

Most jön a talajvizsgáló bizottság, ez sem 
akar tudni a birtokos 18 táblájáról, hanem azt 
mondja a kataszter nyomán, hogy a 80 holdas 
parczellából azon l/., rész, melv a III, a 120 
holdas parcellából azon 8/7 rész, mely a 11. 
és III., es a 160 holdas parcellából azon 8/5 
rész, mely az I, és II. osztálvba van sorozva, 
dohánytermelés alá alkalmas.

Most már igazodjék el a birtokos, vagy 
az ellenőrzéssel megbízott pénzügyőr, hogy a 
gazda 18 táblájában hol vannak azok a bi
zonyos dohánytermelésre alkalmasnak és nem 
alkalmasnak talált hányadok, és hogy termelje 
tehát dohányát, hogy törvény és szabálvba 
ne ütközzék, és ha belé ütközött, ki a hibás? 
Az-e, ki olyan szabályt alkotott, melyet meg
tartani nem lehet, vagy az, kinek azt megtar
tani legjobb akarattal seni lehet ?

Boczonád, 1888. december 6-án.

Vóflh Péter,
községi jegvző.

*

A fentebbi czikkre megjegyzésünk a kö
vetkező :

A mint mi is tudjuk, hogy mindnyájan 
nem vagvunk csalhatatlanok, ugv épen a ta
lajvizsgáló bizottság is. bizonyosan nem csal
hatatlan és megeshetik, hogy ők is tévednek; 
hanem bizony az is megtörténhetik, hogy a 
leghelyesebb vizsgálat mellett is, ugyan egv 
dűlőben, vagy egy táblában, kitűnő alkalmas 
és nagyon is nem alkalmas talaj találtatik, 
ugv hogy a táblának ‘/.,-a kitűnő és 1/3-a igen 
rossz, vagy fordítva. Az igen gyakori eset, 
hogy ugyan egy táblában van igen szép fek
vésű, fensiku, dongár, hátas föld, míg ugyan
azon táblában vagy dűlőben vízálló és folyton 
nedves, kilúgozott és erőtlen rész van, melv 
a dohánytermelésre egvaltalában nem al
kalmas.

A talajvizsgáló bizottságnak működése 
csak akkor lehetne legczélszerübb és he
lyesebb, ha a gazda maga is azt a czélt tűzné 
ki magának, hogy csak ott fog dohányt ter
melni, a hol az ö gyakorlata megmutatta hogy 
jó minőségű és jó égésű dohány terem; igy 
kellene a talajvizsgáló-bizottsággal össze- 
mükÖdnj.

Segédkezet kell nyújtani a talajvizsgáló
bizottságnak és vele együtt működni abban, 
hogy a dohány csakugyan ott termeltessék, a 
hol nekie teremni kell, hogy az a czélnak 
megfelelő legyen.

Ki kell jelöltetni a talajvizsgáló bizott
sággal azon földrészt, mely alkalmas, és azt, 
mely nern alkalmas a dohánytermelésre.

A levélíró ur a legelő alkalmas voltát 
feltűnőnek tartja, melyet a talaj vizsgáló-bi
zottság a l k a l m a s n a k  nyilvánított. Én 
ugyan nem ismerem ama legelőnek fekvését 
és vegyi tulajdonát, de azt hozzá teszem, 
hogy a vízmentes és fensiku legelők, ha azok 
nem szikesek, a dohánytermelésre kitűnőek, 
és úgy mennyiségileg, mint minőségileg fe
lette jó eredményt szoktak nyújtani.

A  dohányjövedéki igazgatóság a méltá
nyosság legmagasabb fokát gyakorolja a ter
melőkkel szemben, a régi termelők engedélye 
meghagyását illetve ; a nem alkalmas talajok
nál fokozatos, évenkinti arányos mennyiségben 
fogja csökkenteni a termelés mennyiségét, 
úgy hogy még 5 évig termelhet; például ha 
valakinek 100 holdnyi engedélye van, és a 
talaja nem alkalmasnak fog találtatni, ha in
vesztícióval bir, az első évben 20 holddal ke
vesebbet, és igy tovább, mig az utolsó, 4-ik 
évben 20 holdon fog termelni ; tehát nem 
égvszerre fog tőlle az engedély megvonatni.

Ilyenféle méltányos intézkedéseire a do
hányjövedéki igazgatóságnak a legközelebbi 
számunkban még vissza fogunk térni.

Ha termelőink kis fáradságot vennének 
maguknak elolvasni a franczia kormány intéz
kedéseit az engedélyek kiadásánál, meglátnák, 
hogy mit igényelnek ott egy dohánytermelést 
tatajtói.

Francziaországoan ugyanis, ha a földbir
tokos vagy bérlő dohánytermelésre engedélyt 
kér. a földjét a czélra való tekintetlel analy- 
sáljak először és csak a ktsérlet, illetve a ta
pasztalat után adják meg az engedélyt, vagy uta
sítják vissza a kérelmet. Azon talajt, a melyet 
a dohánymonopolium közegei a dohányterme
lésre absolute alkalmatlannak találnak, e 
czélra felhasználni tilos. A z engedély meg- 
dása esetén pedig az analyzálás alapján előír
jak, milyen dohányfajt szabad termeszteni. E 
dolog méltó az utánzásra. A  dohánytermelés 
egy tudomány, mely folytonos figyelmet igé- 

| nyel a termelőtől. Jóllehet ezt a gazdaság 
bármelv ágáról is elmondhatjuk, de leginkább 
áll ez a dohánytermelésre. Ma már nem nél
külözheti a dohánytermelés a chemia segít
ségét. A  szerk.

Pár szó a dohánytermelés körül.
V a j d a  G yula  urnák e lapok eg y ik  k ö ze 

lebbi számában közölt czikkére vonatkozó- 
la g  jegyzem  m eg rá. m iként igen  sok 
praktikum tűnik abból ki. különösen az 
őszi s m ély  szántást csakugyan nem lehet 
e lé g g é  ajánlani, m indenkinek, s azt is h o g y  
a dohányültetés előtt, nem ugyan 8— 10 
de 4 — 5 nappal felszántva legyen  a töld, 
és ha görös, azonnal is, ha ped ig  csak e g y  
fogasolást kíván, ú gy  az ültetés előtti napon 
de már akkor minden esetre m egfogaso l- 
tassék, h ogy  az akkorra már csirába induló 
gyom  felbolygattatván , napfény alá kerü l
jön, s elfonyadhasson, és h ogy  a fé rgek  
jórésze is, em ber s madarak szeme e lébe 
tűnvén, némi részben pusztittathassék.

H o g y  mint külföldön mü trágyát hasz
náljunk, ez is kívánatos lenne, ha o ly  könnyen 
s olcsón juthatnánk hozzá, mint azok, ig y  
azonban kivánatosbnak, könnyebben k iv ih e
tőnek tartom, ha patrió More, marhatartással 
fogla lkozva, állitjuk k i a földzsirozó eszközt 
s itt is ott is cseppenvén valam i, többre 
jövünk ki.

Ültetési, m agterm elési utasításait mint 
szintén aztis, h ogy  csak teljesen érett le 
ve lek  teszik a dohányt, készséggel fo ga d 
hatja el minden termelő, m ig  azonban a 
kinn szárítást, o ly  módon eszközölni, mint 
Írva van, a benn szárítással egynek, va g y  
m ég költségesebbnek vélem ényezem .

Annak sem va gyok  barátja, h ogy  
minden dohány benn szárittassék. mert erre 
jó l érett dohány kell, már ped ig  b izony 
m egesik az, h ogy  a jókori ültetés sem készül 
e l sokszor a különben elégséges három 
havi idő alatt érésre, mert a hosszas eső

»
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alatt csak senyved, s várakozó állapotban 
van az, minden nap késedelmezvén a tökéle
tesedésben, míg ha kint száraztjuk, de nem 
hosszasan, zöld színe helyett pirosat, s a nap 
m elege által némi érést nyer az a dohány. 
Sót azt állítom h ogy  a jó l érett 
dohánynak is jobb  volna 3— 4 napi fényes 
idóbeni kinn létei.

A z t  mondhatná valaki emez állításom
ra, hogy a mi m eg  nem érett a m aga 
lábán, az nem érik m eg azután soha. H o g y  
h ogy  ? hát nem e lég  gyümölcsünk van 
olyan, a m ely leszedéskor fanyar, s ehetetlen, 
tovább tartatván és télire eltétetvén a leg- 
kellem etesebb izüvé válik. A ki nem hiszi 
jö jjön  hozzám, s megmutatom.

S  most pár szóval rátérek az itteni 
dohánybeváltásra.

Dohánybeváltásunk N agy-Létán  nehéz
kesen m egy, m ég  m áig sem szállíthatván 
a termelők dohányaikat, készületlenül lévén; 
vo lt alkalmam ottan szét nézni, s sajnosán 
tapasztalni mennyire m eg  van kö tve kezük 
a bevá ltó tiszt uraknak, k ik a szigorú ren
deletek miatt, fé lvén  a nagy fe lelőségtől 
leg jobb  akaratjuk m ellett sem tehetnek 
semmit, a calamitás alá jutott dDhánnyal, 
m elyet jé g  és szárazságbani simítás ron
gáltak meg.

A  latinok azt is mondták többek között: 
nulla regula sine exceptione. D e hát a 
m agas korm ány nem tehetné, hogy az 
önhibáján kívül sújtott honfiakon segít
sen: Én azt hiszem igen, hiszen a viz. és 
tűz által károsultak felsegitése is, k ivált ha j 
tömeges, az állami do log , s mennyire ked- I 
vessé tehetné magát a m. kormány egy, 
—  az ilyenekre vonatkozó — enyhébb 
rendelet által.

Vértesen, 1888.

Bah>s Mihály.

Amerikai viszonyok.

A z amerikai dohánytermelő nemcsak me
zei munkáját a dohánynak részesíti a neto- 
vábbi okszerű kezelésben, nevezetesen a szán
tást, boronálást és porhanvós állapotba hoza
talát mindenféle eszközzel kitünően végezi. 
6-szor, 7-szer megkapálja, öntözi, a rovarokat 
pusztítja, beteg, satnya leveleket nem nevel, 
kacsozást és a többi mindenféle munkáját a 
dohánynak a lehető legnagyobb pontossággal 
végzi ; de mikor minden mezei munkáját véle 
elvégezte, kezdi a dohányleveleket kiválóan 
gondozni és válogatni.

Rendkívüli ügyességgel fülleszti a do
hányt, ugv annyira, hogy már zöld állapotá
ban az erjedésnek egvik föstádiumán keresz
tül viszi; iminalunk ez igen veszélyes dolog 
lenne, mert tapasztalni lehet, hogv ott, a hol 
a dohányok nálunk kissé többet tanyádnak a 
kelleténél, vagy rothadásba mennek at, vagy 
olyan foltot kapnak, melyek vz egész levélből 
kitörni szoktak ; kicserepesedik stb. Szerk.) 
I ermészetes. hogy ők az érésnek a pontos 
stádiumát figyelik m eg : a midőn is a do
hányt levágják; és ha van is itt-ott az egész 
tőkén egv-egv levél, mely nem teljesen érett, 
a tőkében még benn levő nedvesség kipótolja 
a további érést. — Vannak olyan termelők is, 
kik mielőtt a tőkét levágjak, * 8— 10 nappal 
előbb az érett legszebb levelekből tókénkint 
4 — 5 levelet leszednek, és ezeket gondosan 
megtonyasztják, forgatják, mig egy b zonyos 
lermeníation átmegven : és csak azután fűzik 
tel és szárítják meg ; 8— 10 nap után vágják 
le a tőkét az egész terméssel, és miután az 
is kellően megszáradt, levelenként ugv meg
válogatják és ugv állítják össze, mint mina- 
lunk a raktárakban szokták megválogatni, A 
dohány egyenesen a termelőtől majdnem egv 
általánosan meglimitált osztály és árban, ke
rül a kereskedelemre.

A  termelő a kereskedelem részére annak 
szükségletéhez képest állítja össze a dohányt; 
igy például Mariland és Virgina, a középzsiros, 
(nehéz anyagot) és egész zsiios, szóval burnót 
dohányt két felé választják, a kevésbé zsíros, 
és vastagabb bordáju leveleket középszerű 
burnótnak ; az egész zsiros és finomabb bor
dáju vékonyabb leveleket finom burnótnak, 
ugv a szárazabb fajtákat jobb és középszerű 
vágó anyagnak. A tinóm könnyű ruganyos 
levelek szintén kétfelé választatnak, melyekből 
finomabb, és középszerű szivar fonó levelek 
lesznek. A z angolok tulajdonát képező, ilyen 
dohányok, már a termelőnél nagy részben a 
főbordától megszabadittatnak.

Nagy gyakorlat kell a finom burnót anyag 
megállapitasára. Annak hosszas időre való meg
tartására a helyiség is nagy befolyással van.

Ügyes amerikai államokban a dohányter
melés, roppant terjed, mig egyes államokban 
csökken: A csökkenés oka különböző: például 
Georgiában a legjobb részét a talajnak a gyapot 
termelésére fordítják, melyben sokkal jobban 
találják számadásaikat, mint u dohányterme
lésben. Sok helven a kézi erő hiányában keves
bítik a termelést, mig ellenben több helyen 
napról napra szaporodnak a termelési területek 
ugv mint a Carolina és a Kentuckv államban. 
És ugv megv ez igen sok államokban. A 
kentuckv dohányok nemcsak menviségben sza
porodnak, de a minőségre nézve is roppant 
haladnak és évröl-évre jobb anyagot állítanak 
elő.

Kentuckv feljebb fekvésű, és a folvóktól 
el nem borított vidékén kitűnő zsiros és finom 
illatú anyagot termelnek. Ezek vékony taka
róba tétetnek és kinézésre egészen a virgina 
dohányokhoz hasonlók; de igen finom vékony 
leveleinél fogra még azokat tulszárnvalják.

Ezeknek a könnyű vékonv levelei, igen 
alkalmasak szivar buroknak, a gyöngébb minő
ségűek pedig igen jó pipa dohányt szolgál
tatnak, könyehbet mint a virginiai levelek.

Egy dohányfaj. melyet a Nevvorki állam
ban Pensylvania. Connecticut, és Ohio allani 
bán. a Guba szigetről származott magból, a 
S e e d I e a f.

Ezen dohány manapság i^en nagv szerepet 
játszik az Európai szivargyártásban és 150— 200 
kilogramos ládákban fordul meg a keres
kedelemben.

A dohány száraknak különböző fajai is. 
nagy mennyiségben szállíttatnak Európába 
800— 400 kilós hordókban vagv erősen be
préselt bálokba.

Hogy némi fogalmunk legyen azon óriási 
területről, mely Észak-Amerikában dohanv- 
nval ültethetik be, feljegyezhetem, hogv az 
Egyesült Eszakamcrikai államokban evenként 
mintegy 260,000— 300,000 hektáron termelnek 
és, ha hektáronként csak 1000 kilogrammot 
mint átlagot vesszük tel, évenkint mintegy 
800,000.000 kilogramm dohány termeltetik.

Az észak-amerikai államokban a dohány
termelés egyik tő ágat képezi az ottani mező- 
gazdaságnak. és egyik igen jelentékeny kivi
teli czikkét képezi, a mennyiben ezen államok 
dohányaikat az egész világ minden részé b e 1 
exportálják. Az érték, mely az Egvesült észak
amerikai államokból évenként dohánylevélben 
elszálhttatik, mintegy 21,158,810 dollárra rúg 
a kész gyártáson kívül, mely szintén két—  
három millió dollárra megv. És igv felvehető j 
hogy összesen 24 millió dollár értékű dohányt 
exportál.

A kereskedelemben legkedveltebb és lég- | 
eltcrjedcttebb északamerikai dohanvok a kö
vetkezők : Scedleaf, Kentuckv, Virgina, Mary- 
land, Ohio stb. Az előbb jelzett 4 fajta dó-' 
hányt leginkább nagy mennyiségben német* 
országi, osztrák-magvar, franczia és angolom 
szagi gyárak használják fel.

A szivargyártás az Egyesült-Államokban 
és Canadában

(A  Deutsche Tabak-Zeitung u tán )

Bár a dohánytermelésnek az Egyesült- 
Államokban 20 évi múltja van, mindazonáltal 
ezen rövid idő hatalmas dimensiókat szült. 
New-York dicsekedhetik a legjobb hírnévvel a 
finom munkák előáliitásáb n, bár átlag jó a 
gyártás mindenütt. Az ár a mi felfogásunk 
szerint túlságos, de teki :tetbe véve a mag >s 
munkabért, a vamot s a dohánvgvárakra rótt 
adót, magyarázatát megtaláljuk ; s e tényezők 
az okai annak, hogv például 8 pfenninges 
szivar minőségének az ottani 5 cts (20 ptng) 
telel meg. A munkadíj ezer után 8 dollártól 
1* dollárig terjed. A külföldi dohányokra 
rótt adó fontja után 35 cts; Szumatra pedig 
75 cts adót szed azon dohány után, melynek 
fontja több mint 100 levelet számol. Még tol
dalékul egv kis „extra-adó“ -t is vetnek a már 
egészített szivarra az elárusítóknál, melv adó 
zásnak nyugtázva kell lenni a dobozon. Ez is 
tölmegy átlag minden ezer után 3 dollárra.

Kanadaban igaz, hogy nincs beviteli adó, 
hanem a kivitelnél annál inkább kárpótolják 
magukat e látszólagos engedményért, mert 
minden ezer után 6 dollár kiviteli adót vesz.

A gyárak pedig, melyek az államnak ga- 
rantia tejében igen tetemes összeget tartoznak 

| deponálni, oly szigorú ellenőrzés alatt álla- 
1 nak, hogy a csempészet lehetetlen.

A gvárak, mintegy előírás szerint, majd 
mindegyike egyforma stvlben van építve s 
berendezve: majd mindegvikben van gőzgép 
a dohányvágó, a dohánysortirozó stbi gépek 
hajtására.

V pinczehelyisegben van a nyers dohány
raktár, s a gépház. Földszinten vannak az 
irodák pazar berendezéssel. A z irodahelyisé
gek mögött a csomagoló helyiségek s maga 
a raktar, melynek munkásait sh:pp ngclernek 
^raktáros) hívjak.
* A z emeleten találjuk a száritó és simító 
'helységet. Igen nagy gondot fordítanak a si
mításra, melvlyel ugv járnak el, mint Hava- 
nában. Nem kisebb figyelme: fordítanak a 
szixtarbbriiékra.

második emelet a szivarkészitők biro
dalma. jEgv kis ország telve nyüzsgő, dolgos 
i^ppel. s ^epek zakatolásával, melv akaratla- 

' nűt vonz’ bennünket a megtekintésre, kclepe- 
léséveP 8 ’ e gép az úgynevezett „progressing.* 
2 méter magas, \lJt széles. A megkívánt 
alakba, talonba sodorja a dohain t.

A gépkezelő fiú a mar megvágott bori- 
tékievelet egy börlapra helyezi, lábával a gép 
megfelelő részére lép, minek folytán a gép 
egy fordulást hoz létre, miáltal ismét a gép 
annyi mennyiségű seropdohányt, amennyit a 
kívánt faoon igényel, e iv  érez formába visz; 
ekkor a mar említett bőrlap, a kész tekercset 
kitolja, nieivet a munkás egy famintába tesz. 
E gép előnye a munkabér megtakarítása leg
alább nagv részben.

S e gépen egv gyermek is képes néha 
01)00 tekercset elkészíteni, ha a betételck gon
dosan s a kívánt módon történnek. A kézi
munkája a dolgozónak bar majdnem nélkü
lözve van s mégis a lehető legjobban 8 — 15 
dollárral fizetik ezerenként.

Átlag pedig készít egy munkás napon
kint 250 szivart, jártasabb még 800-nal is 
többet. Könnyebb munkák elvégezésére, illetve 
a munkasoknak segítségére -tartozik a gyáros 
egy bizonyos számú tanulót is tartani, kik 
első évben minden 100 elkészített szivar után 
10 cts kapnak ; ezután hónapokban oly munkát 
végez, melyért egy munkásnak 30 cts fizetnek. 
A második évben 100 után 30 cts kap a ta-

Folyt'itáHA a m ellék leten .

Sjo*i. I « r k M  Hud.prMrn, Andr*>,,-.t íJ T ii.
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nuló, melyért különben 70 ct* kap a rendes 
munkás.

A  munkás az oly szivarokat, mely bizo
nyos fatjon, minta szerint készít, száz, s a 
többieket ötven darabból álló csomagban szol
gáltatja be. A  szivarokat megvizsgálják, a meg 
nem felelőket javítás végett visszaadják, s ez
után a harmadik emeletre szállítják osztályo
zás végett.

A z  osztályozás következőkép történik. Az 
osztályozó kap 2500— 3000 szivart kézhez, 
elöverz minden csomagot s 6 szín szerint osz
tályozza ezt s igy a többit is, ezután a sziva
rokat ládákba szegezi, miután az előtte álló 
kézi szivarsajtót elhagyták.

A z adó végett minden este leltár vétetik 
tel. S egyik fődolog, hogy osztályozásán szi
varnak raktáron nem szabad lenni, mit bizo
nyít az, hogy annak, amit ma elkészi enek 
holnapra, legkésőbb holnaputánra osztályozva 
kell lenni.

A z amerikai a szivart friss állapotban 
szereti szívni, annyira, hogy egv bádogszelen- 
czében tartja, hogy nedves állapotban legyen 
S a mennyiben szivartárczát nem használnak, 
e nem kis terjedelmű dobozt mindig magánál 
hordja.

A z eladás nagy reclamot igényel s tete
mes összegeket adnak ki erre.

A dohány gyárosok vevőjük házát saját 
költségükön befestetik, melynek fejébe a házi
gazda megengedi, hogy a gyáros hirdetéseket 
festessen házára.

Végre említésre méltónak találom a szi- 
varsodoritó gépnek leírását adni t melyet 
Hammerstein dohánygyáros talált föl New- 
Yorkban. Magam is több kísérletet tettem 
ve le : a kivágott boritéklevél egy szög által 
meg lesz feszítve a megsqdrandó szivarbél 
végéhez. Bal kezünkkel kisimítva tartjuk a le
velet s egyúttal irányítjuk ezt, mialatt a jobb 
kéz a gépet mozgásba hozza. S mihelyt a 
dohánybélt egészen befödé a gép, egy kés el
metszi a boritéklevelet a szivar fejénél s ezzel 
egyidejűleg ragasztóanyagot kap a boríték sa 
szivar kész. Egy kis leány képes 1400— 1500 
drb szivarbélt bepólyázni. Munkadij s szivarbori- 
téklevél megtakarítása előnye e gépnek; ez utóbbi 
csakis Amerikában juthat érvényre, amennyiben a 
munkások sok dohányt vágnak el s rendsze
rint egv oldalból csak egy szivart boritnak 
be. Ép ez oknál fogva csak is Amerika ve
heti hasznát e gépnek. A gép szerkezete igen 
érdekes.

A mésztrágyázás.
A „Földmivelési érdekeink'* után.

1. A  mész hatása.

(Folytatás.)

f )  A mész nitrogengyüjtő is. A  nieszezett 
talaj nagyobb mértékben képes nitrogént venni 
magába, mint a nem meszezett. A tényt ma
gát már konstatálták, de hogy mi legyen az 
oka, az még nincsen kiderítve. Megemlítendő 
itt. mikép a hüvelyes növények a nitrogeu- 
trágvázásra nem igen reagálnak, ellenben a 
mésztrágyázás iránt nagyon hálásak.

A m é s z  f i z i k a i  h a t á s á t  illetőleg, a 
következőket lehet felemlíteni.

A szétomlott mészpornak a talajjal erő- 
művi utón történt összekeveredését még töké. 
letesebbé teszi a vegyületekbe lépés. A mész- 
hvdrat noha nehezen, de mégis oldható a vízben 
—  18° C-nál 750 rész viz old fel egy rész 
szénhvdratot — mindaddig tehát,a mig a mész 
ily alakban van a talajban, a viz által elosz- 
tátik. A mész. legnagyobb része azonban nem 
marad sokáig mint ilyen a földben, hanem a 
savakkal vegyületeket képez, melyek közül 
első sorban a szénsav érdemel említést. A 
szénsavas meszet, a mely mint ilyen oldha
tatlan, a talajban levő szénsav feloldja és

bensőleg összekeveri az agyaggal, homokkal 
és humuszszal. A talaj főalkatrészeinek ezen 
benső összekeveredése nagyon fontos a talaj 
fizikai tulajdonságaira nézve. Az agyag tudva
levőleg megnedvesitve térfogatát nagyobbitja, 
kiszáradás után azonban ismét összehuzódik, 
holott a szénsavas mésznek és homoknak nincsen 
meg az a tulajdonsága. Minél jobban Össze 
van tehát ez a három alkatrész egymással 
keverve, annál jobban lazítják a talajt, annál 
inkább érvényesül tehát a lazítás kedvező 
hatása a növények növekedésére. Ezen hatás 
teszi első sorban oly fontossá a meszet minden 
kötött nyirkos hideg talajra, s ezért van annak 
kevés hatása a természettől is már laza, homo
kos és kevés humus tartalmú földekre.

Hogy a meszezés közvetlenül is fokozza 
a talaj hömérsékét, az természetes azon ok
nál fogva, mert vegyi változásokat idéz elő, 
ezek pedig mindig hőt fejlesztenek.

Röviden egybefoglalva már most a mész- 
trágvázásról fentebb elmondottakat, a követ
kezőket emelhetjük ki.

A  mésznek trágyázó ereje a talajra gya
korolt phisikai hatáson kívül főleg abban áll, 
hogy a mész a talajban levő tápláló anyago
kat a növényekre nézve felvehetőkké teszi. 
Szükséges azonban ehhez, hogy a talajban 
legyenek oly anyagok, a melyeket a mész 
felvehető alakba változtathat át.

Ebből az következik, hogy a szegény 
sovány talajokon a meszezés hatástalan marad, 
másrészt pedig, hogy csak akkor meszezzünk, 
ha a talajban bőségesen elegendő táplálóanyag 
van, vagy pedig képesek vagyunk azt óda 
juttatni.

Sohasem szabad tehát kizárólag mész
szel trágyázni, hanem ezenfelül még elegendő 
közvetlenül trágyázó anyagot is kell a földbe 
juttatni.

Ki kell emelni azonban, hogy a meszet 
sohase szabad egyszerre a földbe juttatni oly 
trágyával, a melyben ammóniák, mint ilven 
foglaltatik, mert a mész az ammoniakot sza
baddá teszi és ennek legnagyobb része veszen
dőbe megy. Ily trágyaszerek: a ganaj, peru- 
guanó, ammóniák, superphoshar, kénsavas 
ammóniák stb. A z oly trágyákat ellenben, a 
melyben a nitrogén szerves vegvületekben van 
jelen, minők a csontliszt, huslisgt, halguano 
stb. minden veszteség nélkül lehet a mészszel 
egyszerre kebelezni a talajba.

I I .  A  kénsavas mész hatása.

Az égetett mész, a mint a fentebbiekből 
kitűnik, azon változásokat a melyeket a talajban 
előidéz, első sorban aljszerÜ tulajdonságainak 
köszönheti. A z égetett mész az erős aljak közé 
tartozik, ellenben a szénsavas mésznél a 
szénsav nagy mértékben csökkenti a mész alj
szerÜ tulajdonságait. A szénszavas mészbn is 
vannak ugyan még aljszerÜ tulajdonságok, mert 
a gyönge szénsav nem képes ezeket teljesen 
ellensúlyozni, de ezek mégis sokkal gyöngéb
bek, mint az égetett mészben levők.

Ennélfogva a szénsavas mész nem hat oly 
erélyesen b o m l a s z t ó l a g  a talaj szerves és 
szervetlen alkatrészeire, mint az égetett mész.

A s a v t a l a n i t ó  hatás a szénsavas mész
nél is körülbelül ugyanaz, mint az égetett 
mésznél, mert a szénsav oly gyönge sav, a 
melyet majdnem minden egyéb sav képes 
vegyületeiből szobáddá tenni.

Ugyanez áll a mésznek a v a s o x y d u l r a  
gyakorolt hatását illetőleg, mely ugv a szén
savas, mint az égetett mésznél majdnem egy
forma.

A mész phvsikai hatásához —  a mint 
fentebb említettük —  szükséges, hogy az minél 
belsőbben keveredjék a talajjal, ez pedig a 
szénsavas mésznél sokkal csekélyebb mértékben 

• történik meg, mint az égetett mésznél. Ez

utóbbit e tekintetben nagyon elősegíti vizben 
való oldhatósága, mely a szénsavas mésznél 
teljesen hiányzik.

(Folyt, következik.)

Felhívás eliflzetésre.

Kérjük tisztelt olvasóinkat, kegyesked
jenek mindazok, kiknek előfizetése múlt évi 
decz. hó végével lejárt, s a kiknek lapunk 
múlt számával posta-utalványt küldöttünk, az 
előfizetést megújítani.

Lapunk előfizetési ára:

Negyed évre . . . I frt.
Fél évre . . . .  2 ,
Egész évre . . . 4  „

A „Magyar Dohány újság11 kladhlvatala,
Budapest, váczl-körnt 55. sz.

V E G Y E S E K .

Ismét egy év röpült e l fölöttünk, vá l
takozva jóban és rosszban. A  dohányter
m elő gazdaközönségre nézve nem minden 
je lentőség nélkül múlt e l az 1888. év. N a g y  
időkre lesznek kihatással az ez évben életbe 
léptetett uj dohányjövedék i törvények. 
E gyrészt szabályozva lett a termelési mód
szer, ú gy  h ogy  ezután kényszerítve lesz a 
dohánytermelő —  akarva nem akarva —  
minél jobb  dohányt termelni, másrészt m eg  
erélyes intézkedések hozattak a csempé
szetnek m inél k isebb térre va ló  szorítására, 
ha már azt egészen  kiirtani nem lehet. S  
ha bántja is az intézkedés azokat, k ik 
csakis m aguk számára termeltek, h ogy  ez
után nem szívhatnak olyan  jó  dohányt, 
szolgáljon  vigasztalásukra, h ogy  ezután 
minden egyes  term elő jobb dohányt fo g  
termelni, úgy h ogy  az egész ország jó  do
hányt szívhat a —  trafikból.

H a  jó  fontolóra vesszük a dolgot, úgy 
minden egyes  dohányterm előnek érdekét 
közvetlenül előm ozdítja  ú gy  a jó  anyag 
előállítása, mint a csem pészet m egszünte
tése. M ert ha a dohányaink általánosan jók  
lesznek, a dohányt é lvező  közönség többet 
fo g  fogyasztani s szívesen ad érte nagyobb 
árt is, csak jó l essék neki a szivar v a g y  
a dohány és ig y  a kincstár jó va l nagyobb 
jövedelem  forráshoz ju t a dohányban ; ha- 
sonkép ha a csempészet m egszűntével min
den fogyasztó  a kincstárhoz fo g  fordulni 
dohányért, ezálta l is nagy  m értékben fo g  

növekedni az állam  jö v e d e lm e ; s ha ig y  a 
kincstár o ly  szép hasznot fo g  a dohány
monopol után huzni. akkor lesz azon he ly 
zetben, h ogy  a dohányterm előnek dohá
nyáért m egadja azt az árt, m elyet a ter
melő méltán igénye lhet. íg y  fo g  hazai 
dohánytermelésünk felvirágozni.

A  most elm últ évben mi ezen dohány
ügynek voltunk szerény munkásai. I g y e 
keztünk m indenképen előmozdítani a do
hányterm elők és a dohányterm elés érdekeit. 
És ha talán nem feleltünk m eg  mindazon 
kivánalmaknak, a m elyeket lapunkhoz o l
vasóink fűztek, ez bizonyára nem ig y ek e 
zetünkön. hanem csekély  erőnkön múlt. 
M i m egtettük azt, a m ire képesek voltunk 
s ha ehhez hozzá vesszük, hogy t. munka-



6 M A G Y A R  D O H ANYÜJSAG Január 1.

társaink folyton szorgalmasan támogattak 
bennQnket, hinni bátorkodunk, hogy a 
»M . Doh. U jság« tett némi szolgálatot az 
ügynek. Most az uj é v  elején érezzük, h ogy  
hivatásunk korántsem ért m ég  véget, hogy 
m ég sok tennivalónk van. A m egkezdett 
utón nem szabad megállanunk, hanem tovább 
k e ll haladni, minden erőnket és igyekeze
tünket összeszedve. Ezt fogjuk tenni, ameny- 
nyire csekély erőnktől csak kitelik.

A  dohánytermelő gazdaközönség most 
fogja  megkapni, va g y  már m eg  is kapta 
az 1888. év i dohánytermelésért annak ér
ték é t  K íván juk, hogy mindenki m eg  le
gyen  e légedve  a beváltással.

A z  uj év  beállta  alkalmából pedig 
kívánunk t. munkatársainknak és t. o lva 
sóinknak boldog újévet, sok örömet, a do
hánytermelőknek az 1885*. évben virágzó 
bő termést, úgy, h ogy  fölülmúlja szépség
ben, jóságban és értékben az ezelőtti évek 
dohánytermelését.

M é g  egyszer bo ldog uj éve t kívánunk 

minden olvasónknak.

A  Magyar Dohdnyujság SBerkeszt ősege.

*

—  A dohánybeváltás Itt-ott, ha ritkán 
is panaszok merülnek fel a beváltás iránt; de 
a dohányjövedéki központi igazgatóság ismert 
igazságszeretette és méltányossága azokat sür 
gősen elintézi.

—  A  talajvizsgálatoknál előforduló ne
hézségek ellen feljebbviteli fórum van és a 
felszólamlásokat behatóan megvizsgálják és a 
hol csak lehet, orvoslás nvujtatik.

—  Az orsz. gazdasági egyesület igazgató
választmánva deczember hó áO-án d. u. 4 
órakor gr. Szapárv Gyula elnöklete alatt ülést 
tartott, melynek folyamán a dohánytermelési 
bizottság a pénzügyminisztérium által kiadott 
azon rendelet ellen foglal állást, nielv szerint 
a dohánytermelő gazdák kötelesek az ellentör- 
zés pontosabb keresztülvihetése szempontiából, 
pajtáikat átjárókkal ellátni. A szakosztály 
kéri az igazgatóválasztmányt, hogy a gazda
sági egyesület fölterjesztést intézzen a pénz
ügyminiszterhez. melyben a vonatkozó rende
let visszavonását kérelmezze. —  L o s o n c z y  
Mihály választmányi tag felhívja az egyesület 
figyelmét azon eljárásra, melv n dohány bevál
tásnál követtetik, mire Szapárv Gyula gr. 
elnök constatálni kívánja, hogy a dohányjöve
déki igazgatóság által követett eljárás fenye
geti a dohánytermelést. Ezen eljárás különösen 
két irányban mutatkozik; az egyik a talaj 
vizsgálóbizottság működése, melynek késedel
mes eljárása folytán, megtörténhetik, hogy a 
gazda a pajtákban követelt átjárók készítésével 
járó költségeket megteszi s egy esztendő múlva 
csak azon veszi észre magár, hogy az egy 
évvel azelőtt működött bizottság talaját kire
kesztette. Ez az egyik dolog, a mi által fenye
getve van a dohánytermelés. A másik pedig 
a dohánybeváltó hivatalok szigorú eljárása. A 
mostani szigorú eljárás által a legjobb dohány
termelő ki fog szorittatni.

—  Dóhánycsempészet. a  jeles Kóka köz
ség már ismét beszéltet magáról. A budai 
pénzQgyigazgatósághoz ugyanis je entés érke 
ze t, hogy Kóka, Lajos-Mizse és Benne, pest
megyei községek lakói, a kik kincstári dohány 
termeléssel foglalkoznak, egyúttal szenvedélyesen 
Űzik a dohánycsempészetet is. A kókaiak ural

ják a fővárosi piaczot. Ide egyedül ők csem
pésznek tömérdek szűz dohányt, a másik két 
község pedig a környékét látja el. A  pénzügy
igazgatóság e följelentés kapcsán megkereste 
Pestmegye alispáni hivatalát, hogy utasítsa úgy 
a szolgabirákat, mint a csendórséget szigorú 
ellenőrzésre s különösen a kókaikat ajánlja 
éber figyelmükbe.

Irodalom.

Olcsó naptár és gazdasági káté a magyar 
telkesgazdák és kisbirtokosok s/ámára az 1880. 
évre. A Gömörmegyei gazdasági egylet meg
bízásából és jóváhagyásával szerkeszti és kiadja 
V a j d a  G y u l a  gazd. egyleti titkár, okleve
les gazda.

Ezen most megindult naptár megérdemli, 
hogy a magyar gazdák azt megszerezik. Benne 
sorrend szerint, velős rövidséggel és erőtelje
sen vannak előadva a gazdasági teendők idő
szerűen.

Megrendelhető a szerzőnél (Puszta Apáti 
u. p. Rimaszombat). Ara 35 kr. Ezen igen 

sikerült naptárból egyet máit mutatóul közlünk :

—  Mi módon kell a talaj mélyítést, a 
mély szántást okszerűen végrehajtani? a

mély szántást, vagyis a talaj mélyítést oksze
rűen úgy kell eszközölni: hogy ugariáskor, 
különösen őszszeli ugariáskor, minden évben 
csak 1 hüvelvnyivel kell a szántás által mélveb- 
ben lemenni, mint eddig szántva* volr, — mert 
ha egyszerre háromtól egész négy hüvely
ivel (czollal) mégy mélvebben, mint eddig 
szántottál, — akkor oly nagv niennviségü 
vad és éretlen földet hozol fel az eddigi meg
lévő termő talajodban, hogv annak termőké
pességét 3 — 4 éven is elrontod, oly annvira, j 
hogy kevés kenyered lesz. mert az egvszerre I 
3— 4 hüvelyivel mélyebben megejtett szántás- 1 
sál a föld felszínére felhozott sok vad fö ldet: ' 
a levegő, nedvesség, meleg, s világosság nem 
bírja ugárlástól vetésig, sőt egy év alatt sem 
megérlelni, azaz : a vad földben foglalt vízben 
oldhatlan növénytápokat, vízben oldhatókká, 
tehát a növény gyökerei által felszivhatókká 
tenni, —  ily nagymennyiségű, s egyszerre fel
hozott vadföld tökéletes mcgérlelésére : 3 — 4 
év is szükségeltetik. Hn tehát talajodat oksze- 
rütlenül egvszerre 3— 4 hüvelyivel mélyebben 
szántod fe l; oly hibát követsz el. mint azon 
szakács, ki nyers babot tálalna fel, s a leves
ben oly sok s túlságos vizet tölt, hogy a le
ves többé nem leves, de ehetlen meleg viz.
A gazda növényeinek, állat inak —  valóságos 
szakácsa, — ha jól készíti el növényeinek s 
állataink táplálékát, jó lesz növénye s állata 
is, —  ha koplaltatja őket, vagy rosszul főz 
nekik, akkor rossz lesz az egyik is, a másik 
is. Az elmondottakból ládhatod, hogy a talaj 
mélyítést lassan, fokozatosan minden évben 
csak 1 hüvelyivel mélyebben lemenve kell 
eszközölni s a mélyítést addig igy folvtatni, 
mig 8— 10 hüvely mély termő földed nem 
lesz. Legjobb a talajmélyitést őszszeli ugurlás 
sál eszközölni. Forgatás, vagy vetés alá való 
szántással a Talajmélyitést eszközölni mélvebb 
szántás által nem szabad tenni, mert rósz ter
mésed lesz. Ugyan gondolj csak vissza ma
gadban, hányszor vétettél csak ezen egyszerű 
szabály ellen is! csuda-e hát, ha a szoká
sos vékony aratásokban részesülsz ? Bizo
nyára nem !

—  Szükséges e • talaj mélyen való 
felszántésa s  felporhanyitésa és miért? A
biztos állandó jó termés és dús aratás egyik 
legfőbb feltétele a jó és mély szántás, vagvis 
a talajnak mélyen 8— 10 hüvelynvirc való fel- 
porhanyitása; kivált száraz éghajlatunk alatt, 
a magyar gazdának, hülönösen a kis telkes 
gazdának — ki ez ideig csak 3 —4 ujnv ra 
kaparta meg földjét a szántásssal —  a mély 
szántás valóságos életkérdéssé vált. Mert növé

nyeink élésládája a talajunk, valamint a te 
mélyebb élésládádban: több szalonna, liszt, 
főzelék stb. fér el, mint a sekélyben, úgy a mé- 
felporhanvitott, mélyen felszántott talajban és 
a növények számára több táplálék foglaltatik, 
mint a sekélyen felszántottban. úgy annyira, 
hogyha a mostani 3— 4 hüvelnyi sekély szántás 
helyett tí— 8 hüvely mélyen szántod fel föl
dedet növényeidnek épen kétszer annyi táplá
lékot szolgáltatsz, ezután pedig kétszerte jobb, 
nagyobb aratást remélhetsz, mint eddig. —  A 
mostaninál kétszerte mélyebb szántással azt 
éred el, mintha szántóföldedet egyszer annyi
val megszaporitottad, vagy megkétszerezted 
volna, ami úgy is történik, mert a kétszerte 
mélvebb szántással: földedet befelé a mélység 
iránvában csakugyan valóban meg is kétsze
rezted. Azonfelül a mélyen felszántott talajban 
a termés nemcsak nagyobb, de biztosabb és 
állandóbb is, mint a sekélyen szántottban, és 
pedig azért, mert az ősszi és téli nedvességből a 
mélyen szántott talajban több elfér, s többet vesz 
fel magába s igv nem szárad ki olyan könv- 
nven, mi száraz kiimánk alatt telette fontos 
körülmény a túlságos nedves időben pedig: a 
nedvesség, a mély szántásban jobban eloszlik 
s igv a növények a nedvességtől kevesebbet 
szenvednek ; a mélv szántásban a jószág sem 
dűl meg olyan könnyen, mert mélyebben be
gyökerezhet s erősebb szalmáju *, a mely szán
tásban üszög, rozsda s egyéb növénybetegsé
gek sem lépnek fel oly gyakran; nem csinál 
ann^i kárt. még a hóütés sem ; a vetés sem 
fagy ki olyan könnyen mint a sekély szán
tás. an. A mély szántás még azért is felette 
előnyös, kivált a magyar telkesguzdának, hogy 
az eddigi sekély szántása mellett századok 
óta az alsalajba szivárgott trágya zsírját, s a 
vízben feloldva, oda beszivárgott növény táp
lálékokat — - melyeket eddig mélyen gyöke- 

j  redző növényok termelése által —  mint a ló- 
her — ki nem használt, s igy mint holt kincs, 
századok óta ott hever a mélyebb szántás al
tul : a termő talajba, a föld felszinére, növé
nyeink gyökereinek közelébe hozza fel, hon
nan növényeink által felvétethetnek s növe
kedéseikre fordíthatnak. Tehát a mély szántás 
által a kis gazda, egy holt kincsének is hasz 
nálatába jön.

Szerkesztői üzenetek.
Ül. S. Kántor Jánosi. Ilogv Kékesén kínost irí do

hánytermelést kért, és pláne a Dcbreczenl leveleken 

kivQl kapadohánj ra is, azt nagyon helyesen cselekedte, 
mert a mint én azon talajt ismerem, ott a jó mi tő ségu 

dohány mellett a kapadohány is kitünően fog sikerülni.

ül. ül. M a r j  a. Igen helyesen cselekedett volna, 
ha terjedelmes birtokának egyes részeiben kapadohányra 

is kért volna kincstári engendélyt. például : Nagy-Kcre- 
kibe, a hol ezelőtt még nehány évvel oly kitűnő jó kt* 
padohányt termeltek.

M. L. Pa.-K  a s z a p e r. Igen kérnem, szivesked 

nék ez évi dohány termeiéről, a mennyiség éa minősé

gét illetőleg engem értesíteni.

B . ül. V é r t e s .  Teljes igazat adok abban, hogy 

a jó minőségű dohányoknál, mint a minő a Nagy l.étai 
körzetben is előfordulni szokott, ha azok a termelő 

hibáján kivOl elemi csapások vagy a szárazság folytán 

a simításnál össze törettek : hogy az ilyen körülményt 

tekintetbe kellene venni, és az átvételnél ezeknél nem 

szigort, de méltányosságot kellene követni. Hogy a do
hány még most is annyira törékeny, daczára annak, 
hogy az idő már most egészen lágyra fordult, ennek 

csak az az oka. hogy a száradásra kitűnő, de i.agyon 

is száraz idő járt, mely a dohányokat hirtelen tette 

szárazzá ; ez a baj. — Mindazon dohányok, m c ljc t fe

dél alatt, tehát nem a szabad cg alatt száradtak, azok 

a s'mitáara k i t ü n ő e n  a l k a l m a s  ak é s  n e m  i a  

l ó g n a k  t ö r n i .  Azért az én jelszavam : a bentszá- 
ritáa.

H/. L. Pa. S z t.-T a m á a. A  küldött 4 frt 50 krt 
megkaptok és igy a dolog rendben van. •


	01

