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A „Magyar Dohány újság*4 
kiadóhivatala.

Dohány szárítás.
Miután már múlt számunkban a tö

rés és füllesztésről beszéltünk, ezúttal: a 
szárítás módjával akarok foglalkozni — 
kezdjük meg még egyszer a füzési módo
kat szellőztetni.

Azt hiszem, hogy velem egyetért már 
sok dohánytermelő abban, hogy az Exsic- 
cátoron \ aló szárítás egyike a leghelyesebb 
szárítási módoknak mindazok között, me
lyekkel még ez ideig bírunk, csak hogy 
annak beszerzése a termelőre nézve igen 
nehéz feladat, a mennyiben még igen sokba 
kerül; de tekintetbe veendő, hogy az Ex- 
siccator igen tartós tárgy, és hogy a meny- 
nyiség és minőségbeni nyert eredmény azt 
egy pár év alatt igen dúsan fedezi.

Becses figyelmébe ajánlom szives 
olvasóinknak, az e számban levő leírását a 
magyar-óvári gazdasági tanintézet kísérleti 
telepén az Exsiccatoron való szárítással 
tett kísérleteknek.

A fűzések közt a leggyakorlatibb a 
fonák fűzés, ez sem nehézséget, sem költ
séget nem idéz elő és a zsinegen való 
szaradások közt a legjobbnak bizonyult.

A fonák, illetve forgatva fűzés igen 
egyszerűen és könnyen eszközölhető u. m. 
egyik csomag egyenlő nagyságú és osz
tályú dohány leveleket fonokjára, a másik 
ugyan ilyent színére fektetjük és a felfűző

egy levelet ebből, másik levelet a másik 
csomagból szedi, és igy folytatja a fűzést.

Roppant fontos körülmény a fűzés 
előtt, már illetve a szedésnél a dohányokat 
megválogatni — hogy osztályonként legye
nek már a zsinegen

Az egyenlő dohányok a zsinegen 
egyenlően száradnak és egyforma szint 
kapnak, mig ellenben ha a kisebb, vagy 
a sértett (mely sérelme folytán nyálkás és 
nedves is szokott lenni) az ép és nagyobb 
anyalevelek közzé füzetik, azokat a nagy 
levelek befödik, a levegő tőlük teljesen 
el van vonva, és igy víztartalmuk sérü
léseik folytán rohamosabban felszínre ke
rül, minek az a következése, hogy nem
csak ezek rothadnak el, de még a köze
lében lévő ép és egészséges anya levelek 
is tönkre mennek tőle.

Az oldal fűzés is egyike a jobb rend
szereknek, de teljesen elitélendő a lapjára 
való fűzés, mert ezen füzésmód idézi elő 
a dohányban a rothadást, penészt és sziv- 
égést.

A felfűzött dohányok, ha azok meg 
vannak választva, némcsak hogy egyen
lően szépen száradnak; de hamarábban 
száradnak és a midőn simításra kerül a 
sor. mily kényelmes dolog az a kertésznek, 
hogy minden válogatás nélkül a simítást 
folytathatja.

A dohányok fűzés előtt úgy lesznek 
füllesztve, a mint én e lap múlt számában 
jeleztem; a kinek csak módjában van és a 
helyiség bővében van. tegye azt azonnal 
a pajtába fedél alá, és én biztosítom róla, 
hogy — föltéve, ha dohánya törés előtt 
érett is volt, az a doh;íny minden legkisebb 
sérülés nélkül egészségesen be fog szá
radni. minőség és mennyiség tekintetében 
kitűnő eredményt fog szolgáltatni.

Azok a dohányok, melyek lapjára van
nak fűzve, kívánják és megtűrik a na
pon való szárítást, mert ezeknek, minthogy 
egyik levél a másik levélbe belé kúszott, 
levegője nincs, csak nagy hőség és szá
razság mellett lesznek megóvhatok a nagy 
megkái osodástól.

Un a magam részéről csak azon dohá
nyokat találom szükségesnek a szabadban 
szárítani, vagy legalább is falszárításban 
részesíteni, amelyek a késői szeptember 
vagy pláne október havában kerülnek a 
szárításra; ezek a dohányok, a melyekben nagy 
részben úgy se lehet már nagy veszteség, 
mert éretlenek, az ilyen dohányok a paj
tában már nem bírnak megszáradni és igy 
a szabad levegőn inkább kiszikkadnak. 
Ezek ugyan már úgy vannak, mint azaz 
ember, aki nagy hideg idején a szabadba 
szorul, és egy nagy tűz közelébe jut, ahol 
egyik oldala sül, a másik meg fagy. — 
Az ilyen dohányok is részben kiperzsel
tek a naptól, nagy része pedig kilúgozva 
lesz az esőtől, miután már ilyenkor az esők 
igen gyakorik.

Ha már a szabadba vagyunk kény- 
telenitve dohányunkat szárítani, arra for

dítsunk súlyt, hogy a szárító helyiség lég* 
alább védett helyen legyen.

Legjobb azt ott, a hol ilyen van, nád- 
kerítéssel körül szegni és úgy irányozni, 
hogy az a pajták közelébe essék.

Nem kell a nagyon ócska zsinegre 
dohányt fűzni, mert ezek szakadoznak már, 
miáltal sok kárt okoznak, a dohány ron
gálás által.

Ha uj zsinegeket használunk, miután 
el lesznek a kellő mértékben vagdalva 
a felfűzés előtt, ki kell ezeket huzgálnl, 
még pedig úgy, hogy vagy 10 ilyen kö
télnek két végét egyszerre két ember huz- 
gálja meg néhányszor erősen, hogy az 
annyira nyúljon, a mennyire csak lehet 
és találni fogjuk, hogy egy 5—6 méteres 
zsineg 15—20 szantiméterrel hosszabb lesz 
mint volt, miáltal azt nyerjük, hogy kisebb 
ivet fog képezni az állványon, mely iv ké- 
pezés nagy kárt szokott tenni a dohányban, 
a mennyiben a levelek hegyei a földet 
érik és a föld nedvességétől elrothadnak 
és a többi leveleket is megmételyezik; 
azért kell. hogy az ágasok egyenlő távol
ságban, és igen szilárdan legyenek elásva 
a földbe, hogy meg ne hajolhassanak ak
kor, a midőn dohánynyal meg vannak ter
helve.

A zsinegek egyenlő hosszúságúak, és 
erősen kifeszitve legyenek az állón, úgy, 
hogy azok ivet ne képezzenek.

Minden harmadnap meg kell a felfű
zött zsinegeket fordítani, illetve leoldani 
vagyis a kukát leakasztani a szerdiáról, és a 
másik szerdiára alkalmazni. Ezen miveletet 
rendesen két embernek vagy asszonynak 
kell tenni, úgy, hogy azon része a zsi- 
neknek mely belől volt. kivül essék, és 
a mely kivül volt, belől essék; ezt csak reg
gelenként kell tenni, a midőn még a do
hány az éjjeli harmattól kissé puha és nem 
annyira törékeny. Ezen műveletnél nagyon 
kell vigyázni, hogy a dohány száraz részei 
semmivel érintkezésbe ne jöjjenek, mert 
ilyenkor könnyen szakad és a dohányban 
nagy kárt okoznánk.

A szabadban való szárításnál el kell 
látni magunkat gyékénynyel, melyek arra 
valók, ha hirtelen eső jön, hogy azokkal 
zsinegeket letakarhassuk.

Ezek a gyékények legjobbak, ha há
rom méter hosszúak és egy méternyi szé
lesek. Az ilyen gyékényeket igen jutányos 
ár mellett meg lehet szerezni, és rendes 
kezelés mtllett több évekre használni.

De még a szabadban szárított do
hánynak is nagy hasznára van, különö
sen, ha az úgy nem lett megfülesztve, 
a mint azt már több ízben jeleztük, hogy 
a felfűzés után a zsinegek mindaddig 
maradjanak a pajtában, mig jól meg- 
fonyadnak. megsárgulnak és csak ennek 
beálltával vitessenek a szabad szárítóra; 
ilyen állapotban a dohány nem jut abba 
a helyzetbe, hogy a nap hősége megper
zselje, nem fog oly hirtelen száradni és 
nem fog zöld szinü sem maradni és bár
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milyen nagy hőség alatt sem fog a dohány 
oly hirtelen megaszalódni, a szél sem sza
kítja annyira meg ama dohányt, mely előbb 
fedél alatt tartatott nehány napig.

Mert olyan harmatgyenge fele merev 
dohányok igen sokat szenvednek a hőség
től és szelektől.

A fűzés előtt jól megfonyasztott do
hányok minden körülmények közt szép 
szint fognak nyerni; mindig helyesebb a 
dohányokat a késő délutáni időkben ki
akasztani, hogy a déli nap erős heve fris
sében ott ne kapja.

A szivére kell kötni a kertésznek és 
a dohánynyal foglalkozóknak, hogy a sza
badban való szárításnál éber figyelemmel 
legyenek arra, hogy mihelyest vihar vagy 
eső mutatkozik, akár éjjel, akár nappal, a 
a dohányok a nagy rongálástól és meg- 
ázástól mentessenek meg.

Csendes esős időben a legjobb védel
met képezik az általam jelzett gyékény 
*hasurá“-k, melyekkel a dohányt a szabad 
szárítás alatt betakarni lehet; mihelyest a 
kertész a fenyegető időt észreveszi, szorítsa 
közelebb egymáshoz a zsinegeket és igy 
azután takatja le a gyékényekkel, melyek
kel sok helyen olyanformán is cseleksze
nek, hogy a gyékény szélébe belefüzött 
kis darab spárgával le is kötözik és ez 
igen helyes és hasznos cselekmény.

D aráiéi Vilmos.

Általános tudnivalók.
A várható dohánytermés, az 1887. évi 

X L IV . t. ez. 11. § a értelmében, a községi 
elöljáróság, illetve a polgármester egy ki
rendeltjének közreműködésével a termelő 
vagy megbízottjának jelenlétében, a pénz
ügyi közegek által felvétel utján állapita- 
tik meg.

A pénzügyi hatóság fel van jogosítva 
a termést zöld állapotban is felbecsültetni, 
hogy abból a termés mennyiségére előle- 
gesen is következtetés legyen vonható 
köteles azonban a már felfűzött dohányt 
lehetőleg többször, mindenesetre azonban 
egyszer és pedig a törés befejezése és a 
zsinórokon úgy pálezákon levő levelek be- 
száradása után az egész termést száraz ál
lapotban felvétetni.

T Á R C Z A .
Karczolatok a dohányról.

(R.) Nehéz dolog volna azt bizonyítani, 
hogy a burnót élvezete nera olvan élvezetes do
log, mint például a „Fischerin du Kleine. .  .* 
nótát egy jól nvekegö verklin végighallgatni; 
a burnótozót ma már kinevetik s a ki a sze
gény tubáknak manapság még hódol, az azt 
titokban cselekszi: hanem azért e nagy ti
tokban mégis úgy 110 000 kilograrnmnvi 
mennyiséget árusít el a kincstár évienként.

A burnótozá* a prüsszentés nemes élve
zetét vonja maga után a tagadhatatlan, hogy 
egy jó nagyot prüsszenteni nem kis passzió! 
Egy alapos prüsszentés megremegteti az em
ber egész szervezetét az agytól kezdve a láb- 
ujjhegyig : olyan jól érzi magát az ember 
utána, mint a természet, mikor hosszú, csen
des és tikkasztó hó után zivatar támad menv- 
dörgéssel. Hogy a természet a menydörgés 
után hogyan érzi magát, azt nem tudom ; de 
gondolom, hogy jó l ; mert ha kitombolta ma
gát. hát békés.

A történetírók a tubákolás kezdetét az 
15G0-dik esztendőre teszik; biztos kuttöink 
vannak arra nézve, hogy valóban ezen időben 
kezdtek Spanyolországban, később Franczia- 
országban, Olaszországban, Németországban, 
Magyarországban stb. tubákloni. Hanem azért 
biztos kútfőink vannak arra nézve is, hogy az

Minden termelő köteles maga vagy 
megbízottja által a zsinórok, esetleg pal- 
czák hosszát és számát, valamint a lehűlt, 
esetleg ponyván szárított dohányt is a fel
vétel eszközlésére megjelenő pénzügyi köze
geknek szóval vagy írásban bevallani.

A pénzügyi közeg a termelő összes 
dohánykészletét megvizsgálja és megálla
pítja a zsinórok esetleg pálezák számát, 
valamint próbamérlegelések alapján, a ter
mesztett dohánynak súlyát fajtánként, le
vélminőségek szerint egészben s ott, a hol 
a termelés részes Kertészek által történik, 
kertészek szerint is elkülönítve.

A dohánytermelésnek ez utón végleg 
megállapított mennyisége képezi a termelő 
által a kincstári raktárba beszállítandó 
mennyiséget és ez úgy a dohánytermelési 
kataszterbe mint az engedélyivbe beje
gyeztetik és a pénzügyi közeg, a községi 
kirendelt s a termelő vagy megbízottja ál
tal aláiratik.

Azon termelő, ki a zsinórok felvéte
lét helytelennek tartja, a felvétel ellen 8 
nap alatt a dohánybeváltó felügyelőségnél 
panaszt emelhet.

Ugyancsak azon esetre, ha a pénz
ügyi közegek által eszközölt zöld felvétel
nél kipuhatolt termés mennyiség, és a tö
rés befejezése után száraz állapotban el
rendelt felvételnél talált termésmennyiség 
közt feltűnő kevesblet mutatkozik, jogá
ban áll a pénzügyi közegeknek a termelőt 
igazolásra felhívni, s a mennyiben az iga
zolást alaposnak nem találnák, ha megfe
lelő támpontok forognak fenn. jogában áll 
a dohánybeváltó felügyelőségnek a tény- 
leirás felvétele s a jövedéki büntető eljárás 
menginditása iránt intézkedni

Hasonló eljárás követendő, ha a törés 
utáni száraz felvétel és a beszállított, ille
tőleg külkiviteli kereskedőknek átadott, 
vagy kölföldre kivitt dohánymennyiség 
közt feltűnő kevesblet mutatkozik.

A hatóság elleni erőszak bűntettét kö 
veti el, és a mennyiben súlyosabb beszá
mítás alá tartozó eset nem forog fenn, az 
1878. V. törvényezikk 14*>. $-a értelmében 
három évig terjedhető börtönnel bünte
tendő : a ki a dohánytermelés, kezelés 
vagy elárusitás ellenőrzésével megbízott

emberek már az 156ó-ik év előtt is prüsszen- 
tettek. Az ókori történet főijegyezte, hogy 
mikor Parthenis Sarpedonhoz levelet irt, 
prüsszentett rája; mikor Telemach megjöven
dölte mamájának. Penelope asszonyságnak, 
hogy l ’lysses ur még visszatér, anyja elprüsz- 
szentette magát s mert visszatért, a prüsszen- 
tésnek olyan tulajdonságot imputált az emlí
tett família, mely a jóslás biztos beteljesedé
sét megpecsételheti. így írja ezt Homér s ne
kem semmi okom sincs ebben kételkedni; 
kérem tehát olvasóimat, ne kételkedjenek szin
tén a dologban. De, hogy egy kicsit az 
ókorban időzzünk n.ég, fölemlítem Xeno- 
phont, ki határozottan állítja, hogy Xerxes — 
ki különben elég kurázsis ember volt —  egyik 
főtisztjének prüsszentéséböl merített bátorságot 
egy nagy csata megkezdésére.

Világra szóló és hatalmas prüsszentés le
hetett a Guarhioa tüsszentése *, mikor a spa
nyolok Perut meghódították, az indiánusok 
Guachioa királyuk prüsszentésére a földre bo
rultak, meghódoltak s az iddgenekr.ek a be
vonulást megengedték.

A törökök azt állítják, hogy minden 
prüsszentés egyúttal figvclmcztetés a halálra ; 
a görögök ezt összehozzák a prometheusi 
szikrával, továbbá az ember leikével, melyet 
az Isten Ádámnak az orrán belehelt. Rossz 
jelnek tartották az athéniek a prüsszentést s 
a görögök történetében meg is találhatjuk, 
hogy Timotheusnak egész serege már harezra 
készen a kikötőbe szállt, de miután vezérük

pénzügyi vagy más hatósági közeget vagy 
kirendeltet a törvény vagy a hatóság meg
hagyásának végrehajtásában erőszak vagy 
veszélyes fenyegetés által akadályozza, 
vagy valamely intézkedésre kényszeríti 
vagy pedig hivatalos eljárása alatt tettleg 
bántalmazza.

Ugyanezen büntetés alkalmazandó, ha 
a cselekmény a fentebbi közegek védel
mére rendelt vagy megjelent személyek el
len követtetik el.

Horvát-Szlavonországban ezen büntet
tek (kihágások, vétségek) az ott érvényben 
levő büntető törvények értelmében bünte
tendők.

Az anya és csucslevelek leszedése után 
a dohánytőkék azonnal és legkésőbb októ
ber hó 15-ig napjáig kiszántandók, vagy 
más utón eltávolitandók.

A gazdászati viszonyok által indokolt 
folyamodványra olyan termelőknek, kiknél 
csempészet vagy helytelen kezelés soha 
nem tapasztaltatott, a pénzügyminiszter a 
téli legeltetésre külön engedélyt adhat.

Sarju levelekleszedése olyan esetekben, 
midőn az anyalevelek nem fejlődhettek (s 
az időjárás a sarjulevelek fejlődésére ked
vező), oly termelőknek, kiknél csempészet 
vagy rossz kezelés soha sem tapasztalta
tott, a pénzügyminister által szabályrende- 
letileg megállapítandó eljárási módozat 
mellett megengedhető.

A ki az ezen §-ban foglalt rendelke
zéseknek meg nem felel s anélkül, hogy 
külön engedélyt kapott volna, a dohány
tőkék eltávolítását elmulasztja vagy sarju 
leveleket szed le, vagy végre a feltétele
ket, melyek mellett az engedély adatott, 
meg nem tartja, a dohánytermelésből kizá
randó.

L. K. 0.

A dohány folyó munkálatairól.*)
Sűrűn hangoztatja ilyenkor munkásai előtt 

a dohánytermelő. a dohányleveleket kíméle
tesen tördeljétek s nagyon vigyázzatok, hogy 
azok meg ne sérüljenek s mindamellett nagy 
mennyiségű olvan dohány adatik át évenként 
a kincstárnak, mely kellő vigyázat s okszerű

*) A „Gyakorlati Mezógarda- után.

elprüsszentette magát, a sereg erőnek erejével 
vissza akart térni. —  Ha valamelyikünk prüsz- 
szent, a jelenlevő siet rámondani: „Adj’ Isten 
egészségére!“ vagy ..kedves egészségére*\ 
.,Prosit“ „Servet te deus‘* stb. stb. Ennek is 
meg van a maga oka. Virg lius Polvdor azt 
írja, hogy Nagy Gergely idejében a prüszkö- 
lési be'.egség ütött ki olv mértékbnn, hogy 
sokan bele is haltak ; a pápa tehát meg
hagyta, hogy minden prüsszentő előtt Isten 
neve emlittessék s jó kivántassék.

Nem akarom én ezzel azt bizonyítgatni, 
hogy a tubákolás olyan régi; dehogy! Sőt 
inkább hajlandó vagyok elhinni, miszerint Pár- 
thenis, Penelope, Guachioa stb, mind náthás 
volt, habár sem az ókori történelem, sem a 
nuthologia nem beszél arról, hogy valaki már 
akkor is náthás tudott volna lenni *, pláne, 
hogy valaki már akkor tubákolt volna, azt 
meg ugv elhallgatja, hogy csak gyanítani le
het; de én a mithologia alakjait, az ókor hő
seit ilyesmivel gyanúsítani sem akarom.

A tubákoló emberek a tubákolást azon 
kivül, hogy prüsszentenek, máskép is fel tud
ják használni. Az uzsorás —  az mindig so 
vány, öreg, kopasz, éhes, alacsony ember — 
ha hozzá megy pénzkölcsönért a megszorult 
halandó, akkor kiveszi burnótszelenczéjét, ráüt 
hármat a szelenczefödélre, felnyitja a szélén- 
ezét, bemártja hüvelyk- és mutatóujját e porba, 
lassan az orrához emeli s miközben sziszeg, a 
cliens arczvonásaibóHigvekszik leolvasni, vájjon
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kezelés mellett jóval magasabban lett volna 
osztályozható. De hát dohányosaink, midón 
már egy csomó termelési hibát elkövettek, 
megkezdik a betakarításnál elkövetni szokott 
hi'ják sorozatát.

Tapasztalásból tudom, hogy a magára 
hagyott dohányos —  daczára annak, hogy e 
miatt 6 is károskodik — a könnyen repedő do
hányt a törésné1 különösen, de azután is, 
Csáky szalmájaként kezeli és semmi figyelem
mel sincs arra, hogy a dohány a legkisebb 
sérülés nélkül kerüljön zsinórra. A dohánytábla 
szélén lerakott dohánylevelek, a dohányos 
gyerekek kanapéjául szoígálnak, hol nekik min
den meg van engedve s rongálják is a füllesz- 
tés végett Összerakott dohányt isten igazában.

Dohányosaink megbizhatósága iránt a 
gazda igen bizalmatlan legyen, igy nem fog 
csalódni, de ha őt a dohánymunkálatok lelki- 
ismeretes kivitelét illetőleg bizalmával ajándé
kozza meg, csakhamar ki fog ábrándulni. Még 
igen sok gazdánk és gazdatisztünk van, ki azon 
elvből kiindulva — hogy a dohányos saját ér
dekében is mindent elkövet a dohány tökéle
tessége szempontjából — nem igen ellenőrzi 
őt munkáinál s foglalkozási körében, pedig hát 
a ki dohányosainkat Ösmcr, igen jól tudhatja, 
hogy azok nagyrészénél éppen olyan elma- 
radhatlan az ellenőrzés, mint egyéb gazdasági 
munkálatainknál, sőt ha tekintetbe veszszük, 
hogy a dohányosság sok szakértelmet igényel, 
a szigorú control még szükségesebbé válik.

Ezért a mennyire csak lehetséges, háta 
mögött legyen a gazda dohányosának, mert 
csak igy fog elsőrendű árut termelhetni. Most 
p. o. ha a törésre nem ügyel, az érett s éret
len levelek együtt minden válogatás s kímélet 
nélkül fognak töretni, minek tolytán természe
tesen egy olyan dohány tömeg nyeretik, mely
nek szétválogatása s rendezése — a törésnél 
elkövetett mulasztás miatt — kétszeres fárad
ságot veend igénybe.

Hogy mily fontos a dohánylevelek szor
tírozása, azt mindenki tudja, ki csak egyszer 
látta is a dohány beváltásnál uralkodó eljárást 
és tudvalevőleg egy oda tévedt rosszabb mi- 
oőségü levél, nagyobb mennyiségű jobb do
hányt képes alsóbb rendűvé degradálni, mert 
a beváltó tiszt föltételezi, hogy ott, hol ezen 
egy gyöngébb minőségű levél vagy csomó 
találtatott, kereséssel még igen sok fölfedez
hető volna.

ad-e ez nyolezvan perczentet, vagy egyáltalá
ban fizetésképea-e ?

A fiatal ember megpumpolná a nagybá
csit egy pár forint erejéig; a nagybácsi a tu- 
bákszelenczéhez fordul s mig nagy czeremo- 
mával megabrakoltatja orrlyikait, szépen kiczir- 
kalmazza agwelejében a mondókát: „Öcsém, 
én nem tudom . . . .  a pénz . . . .  fogy . . , 
nálad . . . .  nekem . . . .  haaapczihi . . . , 
nincs!

A szónok beszél hallgatóinak s egyszerre 
kifogy belőle a szusz, fejéből a gondolat. No
sza. elő a burnótszelenczévcl. Nagy teketóriá 
val szippant, előkeresi a zsebkendőjét, helyre
igazítja orrát, megköszörüli a torkát, miköz
ben az igy megtrágyázott agyvelőben a gon
dolat-palánták egész erdővé növik ki magukat 
s a szónok reputátiója meg van mentve, a 
nélkül, hogy a publikum tudta volna, hogy a 
szegény szónoklat végelsorvadásban szenve
dett már.

Talleyrand, a diplomaták atyamestere, azt 
mondta, hogy ha valamely diplomata kényes 
kérdést kap, akkor előbb tubákoljon, hogy ne 
kelljen a kérdésre azonnal felelni, de meg 
azért is, hogy a kérdező ne vegye észre, váj
jon a kérdezett most meg van-e lepetve, ijedve 
vagy Ütközve ?

Azt mondják, hogy a tubákolás már meg
szűnik ; már igen kevesen tutákolnak. Nem 
igaz. Ha ezen lapnak annyi előfizetője volna, 
a hány tubákoló egyén van az országban: e 
lap volna a világ legnagyobb lapja.

Ügy intézkedjünk tehát, hogy dohányo
saink a szortírozást már a törésnél megkezdjék, 
minden törő munkás egynemű leveleket tör
jön, vagyis az alj leveleket más, a közép le
veleket más, a sérült leveleket ismét más mun
kás tördelje, mi ha megtörténik, a következő 
munkálatok u. m. a fűzés, simítás és csomó
zás sokkal gyorsabban eszközölhetök s az is 
könnyen belátható, hogy a száron lévő levelek 
kevesebb nehézséggel szortirozhatók, mint ha 
egy Összerakott nagy tömegből kell azokat | 
szétválogatnunk.

Ne engedjük törni a harmattól nedves 
dohányt, mert amúgy is elég kiszárítandó vizet 
tartalmaz a dohánylevél, minek akadályoznánk 
még ezzel is a száradás proczessusát. A fül— 
lesztésnél is kár esnék a harmatosán Összera
kott dohánylevelekben, mert a levél rendes 
szinétől elütő feketés foltok volnának ennek 
mindenütt nyomai.

A füllesztést semmi esetre sem szabad 
elmulasztani, mert ez a dohánylevelekre igen 
jótékony hatást gyakorol, általa a dohány el
veszti nyersességét s igy a fűzés és fölagga- 
tásnál kevesebb sérülést fog szenvedni. Pedig 
tudjuk, hogy mily könnyen hasadozik fűzés 
közben a flíllesztés által meg nem puhított 
dohány s mily károsodásnak van a termelő e 
miatt kitéve, érdemes tehát arra törekednünk, 
hogy dohányosainkkal a füllesztést meg- 
kedveltessük. Az ezzel járó fáradságunk az 
anyag javulása folytán dúsan megtérülend. Ha
szontöbbletet a költség vagy munka fokozása 
nélkül elérni nem lehet; tudjuk mi nagyon jól, 
hogy a dohányos idegenkedik a munkaszapo- 
ritastól, de midőn tapasztalás folytán már be
bizonyult, hogy a füllesztés a dohánynak elő
nyére válik, ne kíméljük a dohányost, mert 
ha kíméljük, nem csak magunk károsodunk, 
de a dohányos is.

A letört dohány hazaszállítására szintén 
sok gondot fordítsunk, a szekerek belső olda
lai m< gvizsgálandók. hogy nincsenek-e bennük 
kiálló szögek, melyek a tölrakott dohányt ki- 
lyukgathatnák, ne eszközöltessék add'g a föl
rakás, mig a szekér belső része ponyvával vagy 
hasurával beterítve nincs, a föl- és lerakást 
teljesítő munkások ne vegyenek egyszerre nagy 
mennyiségű dohányt a kezeikbe, mert igy a 
nyers levelek igen könnyen megsérülnek, a 
dohány a szekérben úgy helyezendő el, hogy 
az erőteljes kocsánvvégek a levelekben kárt ne 
tehessenek, lehetőleg olyan utón szállítsuk haza 
a dohányt, hol az a legkevesebb rázatásnak 
van kitéve, mert az ilyenkor is könnyen meg
sérülhet.

A zsinóron való száradás tökéletes termé
szetesen csak akkor lehet, ha a dohánylevelek 
nem feküsznek egymásban, vagyis ha azok 
úgy vannak felfűzve, hogy hátlapjaikkal nézze
nek egymásra. Ha a legczélszerübb, az exicca- 
torokon való szárítási módot nem alkalmazzuk, 
legalább a föntemlitett fonák-fűzést gyakorol
juk, de semmiesetre sem azon kezdetleges el
járást — mely mindenünnen még ki nem kü- 
szöböltetett — hol a levelek ellenkező olda
laikkal füzetvén egymásmellé, annyira össze
tapadnak, hogy közéjük a száritó levegő be 
nem hatolhat. Csak annyi levelet fűzzünk egy 
zsinórra, hogy ezt a száritó rudakon kényel
mesen megkötni lehessen, mert ha ehhez kevés 
zsinór hagyatik szabadon, akkor megkötéskor 
a dohány össze fog szorittatni. sérüléseket 
szenved, ue a száradás is tökéletlen lesz.

Ha a letört, de még füllesztetlen nyers 
dohányt éri az eső, nincs semmi aggodalomra 
okunk, van azonban, ha félig száradt dohányunk 
ázik kint a szántakon.

Ezért nagyon vigyázzunk, hogy a napon 
száradt dohányunk eső közeledtekor gyorsan 
födél alá kerüljön, de természetesen egy pil
lantás alatt mind be nem szállítható, ezért 
hogy hirtelen támadt záporesők előtt dohá
nyunkat megóvjuk, tartsunk készletben elegendő 
mennyiségű hasurákat, melyek aztán esőt Ígérő 
borulások alkalmával a száradó dohányra te
rítendők, igy a legutoljára maradt pórék is 
szárazon hordhatók a pajtába.

Jó, ha e czélból a pajták alsó része min
dig Üresen hagyatik, hova a kint száradó do
hány esők alkalmával beaggasztható. Adja is
ten különben, hogy a napon szárításról nem
sokára mint túlhaladott dologról beszéljünk.

M ákó T á l.

Dohánytermelési tapasztalatok.
(Befejező közlemény.)

A  zsinóron és exsiccatoron szárított dohánynak 
szükséges térfogat-nagysága.

A m. kir. dohányjövedéki központi igaz
gatóság felszólítására pontos megfigyeléseket 
tettünk, hogy a zsinóron és az exsiccatoron 
száradt dohánynak mekkora pajtaterület szük
séges. Megfigyeléseink eredménye a követ
kező :

A kérdés megoldására mindenekelőtt szük
séges volt tudni, hogy mennyi dohány fér el 
egy zsinóron. Az akadémia dohánypajtájában 
a szakaszok 3 *7 hosszúak, ezért a zsinórok 
is 3 7-esek. Felfüzettünk tehát nagyobb számú 
zsinórra különböző fajtájú dohányt és pedig 
részint oldalt, részint forgatva fűzve. A felfű
zött dohányt a zsinórokon magunk igazgattuk 
el, az oldalfüzöttes dohányleveleket oly közel 
hoztuk egymáshoz, amint azt a dohány egy
általában megengedte; a forgatva füzötteknél 
két dohány között kis ujjnyi vastagságú héza
got hagytunk. A levelek megszámlálásánál ki
tűnt, hogy az előzetesen keveset fonnyasz- 
tott dohánynál — soká fonnyasztani több ide 
nem tartozó okból nem tartottuk czélszerünek
— oldalt fűzve átlag 10 levéllel fér kevesebb 
egy 3 "7-es zsinórra, mint a forgatva fű
zésnél. A levelek száma egy-egy zsinóron vál
tozik a dohány félesége szerint: minél nagyobb 
levelű a dohány, annál kevesebb fér egy zsi
nórra ; igy péld. a szamosháti és szuloki do
hányból egy zsinórra átlag 150, a Grant-do- 
hányból 155, a vörös muskotályból 170 fért 
egy zsinórra.

Az exsiccatorokon a dohánylevelek száma 
az exsiccator hosszától és a szegeknek egy
mástól való távolságától függ. A szegek ren
desen 2*5 %» távolságra vannak egymástól, en
nél közelebb venni nem czélszerü. A lécz két 
végén 25— 25 hosszú darabot üresen kell
hagyni, különben az ide oda rakásnál a do
hány megsérül. Egy 3 *7 hosszú léczben 
eszerint 200 szeg van. vagyis egy 3 *7 hosz- 
szu exsiccatorra 200 dohánylevelet lehet fel- 
aggarni.

Az elmondottakból már most Önként kö
vetkezik. hogy ha a zsinóros dohányt össze
hasonlítjuk az exsiccatorossal, a térfogat-szük
séglet tekintetében az arány változni fog a 
dohány nagysága szerint, mert minél nagyobb 
levelű a dohány, annál kevesebb fér el belőle 
egy zsinóron; minél kisebb, annál több. Az 
exsiccatorra csak az esetben aggathatnánk több 
dohányt, ha a szegeket 2*5 7w-nél sűrűbben 
helyeznók el rajta, ami azonban — szerintünk
— legfeljebb a kerti leveleknél volna megen
gedhető.

Meghatározva a dohánylevelek számát, 
azt állapítottuk meg, hogy egy bizonyos szé
lességben hány dohányzsinór, illetve exsiccator 
fér el egymásmellet^

Három méter hosszúságban elfért a sza
mosháti dohányból közvetlen a felfűzés után:

•z oldalfQzóttböl.......................... 19 sor
• forgatva füzöttből . . . .  10 n
az e x t icca to rb ó l............................ 8 „

A dohány meglankadása után még min- 
demkhez két sort lehetett aggatni, anélkül, hogy 
a levegő szabad járása megakadályoztatott volna.

Ezen adatok birtokában már most könnyen 
ki lehetett számítani, hogy 1 q dohány mennyi 
helyet kiván.

Számos lemérés átlagából az tűnt ki, hogy 
200 kiszáradt sznmosháti levél átlag 1*3 t 
nyom, 1 q dohányban tehát 15.384, vagyis 
kerekszám 15.400 levél van.
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A pajtában lev6 lícxek, amelyekre ax exaic- 
catorok, illetve kukák kerülnek, egymáatól 60%> 
távolságra vannak.

A közölt adatokból kitűnik, hogy 3m. 
hoaazuaágu, 3m, szélexségü és 60%. mélységű, 
vagyis b . i í 3 térfogatban elfér:

friss állapotban
forgatva fűzve . . 10 zsinór, á 150 =  1500 levél 
oldalt fűzve . . .  12 „ á 140 =  1680 „
exsiccatoron . . .  8 lécz, á 200 =  1600 „

meglankadva
forgatva fűzve . . 12 zsinór, á 150 =  1800 levél 
oldalt fűzve . . .  14 H á 140 m* 1960 „
exiccstoron . . .  10 lécz, á 200 =  2000 „

Egy métermázsa száradó dohány elhelye- 
zésére szükségeltetik ezek szerint:

*'* terület
oldalt fűzve..................42 1
forgatva fűzve...............46 2

exiccatorra aggatva • . . . 41‘5
Exsiccatort használva, eszerint tényleg leg

kevesebb térre van szükség ; de csakis akkor, 
ha az exsiccatoros pajtákban a keresztruda- 
kát —  amelyekre az exsiccatorok kerülnek — 
ugyanoly távolságra vesszük, mint a zsinóros 
pajtában. A fenti számításban — úgy az 
egyik, mint a másik esetben — 60% távol
ság volt a számításnál fölvéve. Csakhogy ha 
a zsinóros pajtában a vízszintes léczeknek 60% 
távolságra kell lenniÖk, hogy a dohány elfér
jen : akkor az exsiccatoros pajtában e távol
ságnak nagyobbnak —  legalább 70%-nek — 
kell lennie; mert ha a dohány átlag 60% 
hosszú, akkor a (első sorban levő dohányok 
hegye éri az alatta levő dohánynak a tövét, 
ami zsinórokra fűzött dohánynál nem baj; 
sőt ha úgy helyezzük el a zsinórokat, hogy 
a felső hegye az alsó sorok közé jut: akkor 
még 60%-nél hosszabb dohány is elférhet 
60% távolságú léczeken. Egészen más az eset 
az exsiccatoroknál.

A vízszintes léczeknek az exsiccatoros 
pajtákban oly távolságra kell lenniöx egymás
tól, hogy a dohány az alatta levő sor exsicca- 
torát ne érje, mert különben a dohány hegye 
beleakad az exsiccator-szegekbe és összeron- 
gyolódik. Még könnyebben szakadozik a sürü 
állású exsiccatoros dohány az exsiccatorok lesze
désénél, az összébb és széjjel tolásánál; ezért, 
ha a zsinóros pajtában 60% távolságra kell 
a vízszintes léczeket vennünk, az exiccatoros- 
ban ngyanazon dohányfélére 70% távolságot 
kellend betartanunk. Ezt figyelembe véve, 1 
q  dohány exsiccatort a felaggatva, a szárítás al
kalmával 48*73 területet kíván, vagyis 1*8"7S- 
rel többet, mint a zsinórra fűzött. Még egy 
körülményt kell fölemlítenünk: Exsiccatoros 
pajtában a szakaszok 3 "%né! szélesebbre nem 
vehetők, mert különben a léczek nagyon 
sokba kerülnek, a zsinóros pajtában azonban 
a szakaszok minden hátránv nélkül vehetők 
4 "V szélesekre.

Az exsiccatoros pajtában tehát körülbe
lül ugyanannyi helyet kíván a dohány, mint 
a zsinórosban, inkább valamivel többet és 
semmiesetre sem kevesebbet; a pajta beren
dezése pedig — takintve, hogy a szakaszokat 
rövidebbre kell venni — többe kerül, ha 
mindjárt ez a többlet nem is fog jelentékeny 
összeget kitenni.

Ha azonban térszükség tekintetében az 
exsiccator nincs is előnyben szemben a zsi
nórokkal, úgy ebből még korántsem követke
zik, hogy a zsinór többet érne az exsiccator- 
nál. Az exiccatornak oly sok és lényeges 
előnye van szemben a zsinórral, hogy szük
ségtelen oly előnyöket tulajdonítani neki, 
amelyekkel nem bír, az ily dolog csak árt 
az ügynek; mert ha valaki, aki exsiccatorral 
próbát tesz s azt tapasztalja, hogy ennek bi
zony csak annyi vagy még több helyre van 
szüksége, mint a zsinórnak; könnyen arra a 
véleményre jut, hogy talán egyébb előnyei 
csak a theonában vannak meg, amiből pedig 
csak az okszerű dohánytermelésnek van kára; 
mert hogy az exsiccator a jobb minőségű do

hány előállítására hatalmas eszköz, az meg
győződésünk.

Legyen szabad ez okból az exsiccator 
azon előnyeit, amelyeket dohánytermelési, illetve 
szárítási kísérleteinknél tapasztaltunk, elmon
danunk :

1. Az exsiccatorra aggatás sokkal szapo
rábban megy, mint a tűzés. Igaz, hogy az 
exsicatorról nem lehet oly gyorsan leszedni 
a dohányt, mint a zsinórról, de ez a különb
ség sokkal kisebb, mint a teltüzésnél mutat
kozó.

2. Az exsiccator használatával sokkal ke
vesebb lesz a sérült levél, mint a zsinórok 
használatánál. A felfűzés maga, a zsinórok 
ide-oda vitele sok dohánylevél megrongyolá- 
sát idézi elő, ami az exsiccator alkalmazásánál 
elmarad.

3. Az exiccatoron a munkás nem rak
hatja a dohányt a kelleténél sűrűbbre, ami a 
zsinóron könnyen előfordulhat.

4. Az exsiccatoron a dohány nem csúsz- 
hatik össze, kocsányégés, megpenészedés tehát 
sokxal ritkábban, sőt alig fordul elő. Zsinó
ron a levelek egyenletes elosztása időt vesz 
igénybe, s ha mégoly egyformán osztatnak el 
a levelek, el nem kerülhető, hogy — k ö- 
nösen a középtájon — egyes levelek egy
máshoz a kelleténél közelebb jussanak, ami
nek rothadás, penészedés, egyszóval a dohány 
elértéktelenedése a következménye.

5. Az exsiccatorra aggatott dohány fő- 
bordája könnyebben szárad, mint a forgatva 
vagy a közönséges módon fűzött dohány; 
épolv könnyen, mint az oldalt füzöttnél. 
Sokan az exsiccator hátrányául azt hozzák 
fel, hogy a levelek betakarják a dohány bor
dáját s ezért az nem tud jól kiszáradni, ez 
azonban csak meg nem felelő aggatási mód
nál fordul elő; a munkásokat igen könnyű 
begvakorolni, hogv a dohányt olv módon 
rakják az exsiccatoria, miszerint minden egyes 
levél bordája kifelé álljon, látható legyen. Ez 
esetben a borda könnyen szárad.

A  felsorolt előnyök, azt hiszszük, ele- 
gendök annak bizonyítására, hogy az exsicca- 

( torok alkalmazása a dohánytermelésben hatá
rozott haladást jelent.

Cserháti Sándor és Szilassy Zoltán.

A szuloki m. k. dohánybeváltó hivatal 
minta ültetvényéről.

A szuloki m. k. dohánybeváltó hiva- 
í tálnál i. évben két dohány fajjal tétettek 

összehasonlító termelési kísérletek, és pedig 
100 Q " területén .General (iránt“ és ugyan 
oly területen „pfalzi” fajjal.

A mint az eredmény mutatja, fent em
lített két faj közül a General Grant bi
zonyult be olyannak, mint a melynek az 
itteni éghajlati és talaj viszonyok megfe
lelnek.

Az e fajbeli magvak igen jól csíráztak 
és jól keltek, úgy hogy a 100 Q ’ beülte 
téséhez elegendő volt 5 gm. elvetése.

A pfalzi magból ellenben két ízben és 
lő— 15 gmot kellett elvetni, és mégis alig 
nyeretett annyi palánta mint amennyi nem 
100, de 44 Q ° terület beültetéséhez szük
séges.

A General (iránt palánták kiültetése 
már ápril 30 án. a gyenge pfalzi palántáké 
azonban csak május 0-én volt megkezdhető.

A kiültetett General Grant palánták 
igen szépen fejlődtek — szebben a páros 
mint az egyenközü sorokban, mig a pfalzi 
növenykék elmaradottak, satnyák voltak, 
nem oly üde zöld színűek mint az előbbe- 
niek.

Az e vidéken termelt dohányoknak 
betegsége az u. n. mozaik betegség iránt 
is, a pfalzi faj nagyobb inclinatiot tanúsí
tott mint a General Grant; bár a mozaik 
— kis mértékben -  ez utóbbin is matatko- 
zott, de csak a korábbi lejlődésű leveleken, 
mig a fiatalabb leveleket nem támadta meg.

Sokkal nagyobb mértékben lepte meg 
a mozaik betegség a pfalzi növényeket.

Ezeknél a kiültetés után rövid idő 
múlva, már mutatkozoit e betegség; a le 
veteken halvány és sőtétebb foltok kelet
keztek, a halvány foltok később megsár
gultak és jó részben kilyukadtak.

A levéltörés a minta ültetvényen — 
julius hó vége felé vette kezdetét.

Itt is a „General Grant" hamarabb és 
jobban ére.t, tehát hamarább is volt tör
hető mint a „pfalziu ; ez utóbbi levelei kü
lönbben már a mozaik folytán sem érhettek 
teljesen meg.

A fűzésnek több fajtájával tétetnek kí
sérletek, igy zsinóron: színével, és forgatva 
és exsiccatoron.

Ez idő szerint úgy zsinórokra ritkán 
fűzött, mint az exsiccatorra aggatott levelek 
egyformán szépen színesednek.

Szülök 1890. augusztus 25.
Keim Kálmán. 

m. k. dohány bor. tiszt.

Néhány dohán ytővel tett kísérleteim a 
budapesti zugligeti Fáczán helyiségnél. 

— 1890.
Ez évben külömböző kísérleteket tettem, 

dohánymag elvetés, palánta nevelés és átülte
téssel.

A mennyiben melegágygyal nem rendel
keztem, csak cserepekbe vetettem el jó, tele- 
vénv dús, gazdag föld vegyületben a magot. 
Kísérleteimet csirázatlan, száraz és kissé ned
vesített magvakkal eszközöltem.

Az elvetéshez három féle magot használ
tam. Tiszta szamosháti, Rózsa dohányt és Ge
nerál Grant magvakat, nundenik faj magból 
két féle képpen vetettem.

Egv részét úgy, a mint az a termelőtől 
jött, a másik részét pedig ugyan azon mag
ból általam igen gondosan megszórva és ros
tálva, egviK része áztatott 24 óráig trágya 
lében, a másik része egész szárazon mind a 
három faj dohánymagból; és a jelzett módon 
20— 20 szemet megolvasva vetettem el csere
pekben. A mag elvetését még városi laká
somban, márczius 25-ikén tettem, a kikelés 
ápril második felében történt.

A rostálatlan magból kikelt 26—28 és 
31 szál. A megszórt és rostált magból 37, 39 
és 46 szál, az áztatott mag 2—8 nappal 
előbb és üdébben kelt ki a másiknál.

Ugyan ilyen módon eszközöltem egy ké
sőbbi elvetósi kísérletet, de egy hónappal ké
sőbb, mert egy vigyázatlan órában egy né
hány gyetek összes, gyönyörű szépen sikerült 
palántáimat csupa pajkosságból tönkre tette; 
és igy kénytelen voltam április 25-ikén újból 
elvetni egészen olyan minőség-, mennyiségben 
és alakban.

Ezen magvak valamivel hamarább azaz 
rövidebb idő alatt keltek ki az elsőnél, különö
sen a trágyalében, kissé jobban áztatott mag
jaim. Ezek már május 18—20-ikán szépen ki 
voltak kelve. A kelés mennyiség ép olyan volt 
mint az első.

A rostaiatlan magból kikelt egyes palán
ták igen véznák, satnyák, sápadtak, mig utóbbi 
majdnem mind egyforma szép üde volt és 
nagyon jól fejlődött.

Minthogy azonban csak hideg földben 
nevelődtek, lassan fejlődtek ki annyira, hogy 
állandó helyükre tehessem, és nem is szá
mítottam már semmi eredményre.

Junius 20-ikán piquiroztam őket más 
cserépbe, és csak julius 8— 10-kén tehettem 
állandó helyükre. Összes Ültetvényem állott 
25 szálból, ezen kívül nagyobb edénybe kiül
tettem 3 szállat és így az összes palántáim 
28 szálból állottak.

A 25 szálból álló telepemet egy felleg 
szakadás forma eső egy éjjelen majdnem tel
jesen elsöpörte és nem maradt csak három 
szál, és igy mai napon csupán 6 szál dohá
nyom van.



Szeptember ].

Meg kell még jegyeznem azt is, hogy az 
elvetett mag közt volt olyan is, mely 8 éves 
volt ét majdnem abban az arányban keltek 
azok it mint a fris magvak.

Mindenki láthatja, hogy az olyan dohány 
növénynél, melyet julius 10-ikén Ültetünk el, 
nagy reményt tűzni a sikerhez alig lehet.

Azért is figyelmemet inkább a rovar 
képződésre és annak lehető elpusztítására fór- 
ditottam.

A Fáczán talajában található mindenféle 
rovarokat összeszedtem, dobozban tartottam 
és kezdtem az apró dohány-növényeket külön
böző szerekkel megöntözni, kénvirágot és pet
róleumot vegyítve, petróleum magában, Naph- 
talinport felolvasztva, szaruport mész-tejjel ve
gyítve, fahamuból készült gyönge lúg, egy 10 
rész petróleum vegyülékkel keverve, bodzafa 
leveleinek főzetjét Naftalin vegyülettel.

Mindezen nevezett anyagokból igen kis 
mértékben, egy-egy szál palántára egy kis 
gyüszünyi mennyiséget öntöttem; a szer a 
növényre semmi rossz befolyással nem látszott 
lenni, csupán a hamu lúg tette kissé lankadtá 
a növényt, de a többinél egyet se vettem 
észre, hogy a növénynek megártott volna.

Most elkezdettem az általam Összeszedett 
rovarokat a frissen megöntözött növények kö
zelébe terelni.

De mily csodálatos látvány terült fel 
előttem.

A rovarok, melyek a meg nem öntözött 
részen csak lassan ballagtak, a midőn a fris
sen öntött szerekhez közeledtek, mint a villám 
úgy szaladtak minden ágyban és minden 
törekvésen és ösztönzésem őket oda terelni, 
hasztalan volt; csak egyedül a hangya volt 
az, a mely a fris öntözésen még inkább tar
tózkodott.

Ezen megfigyelésemnek czélja volt meg
tudni, vájjon azon szerek, melyeket a rovar- 
világ nem szeret, nem lehetnek-e azok ártal
mára a dohánynövénynek? és arra az ered
ményre jöttem, hogy határozottan nem árta
nak a növénynek, a rovar pedig meg nem 
közelíti az ilyen szerekkel ellátott növényeket.

És igy ott, a hol a rovar még nem egé
szen lent a gyökérben tartózkodik, a nevezett 
szerek határozottan ajánlhatók.

Elképzelhető, hogy az annyi viszontagság 
után magmaradt 6 szál palántát kiváló gond
ban részesítem. A tövét gyakran megpiszká
lom és mindennap este-reggel megöntözöm. 
Azt a talajt, amelyben most van, nem lehet a 
kitűnő talajokhoz számítani, levonva némi szer
ves voltát; hideg, agyagos, kavicsos vegyület- 
bői áll. de csak a rendkívüli gondozás foly
tán oly szép üde, teljesen zöld és egészen ép 
levelű, hogy csak ritkán látni nagy területeken 
ilyet. Levélzete kevés, mert összesen eddig 
7— 8 levele van, bugája most kezd képződni. 
Ezen dohányok telj ís beérésére csak úgy szá
mítok, ha szeptemberben szép száraz és meleg 
idő lesz, mert a hegyek közt a hőmérsék már 
is leszállott.

Megmaradott nehány dohányszálam a faj 
jellegét igen szépen képviseli és mondhatom, 
hogy a szamosháti egész valódiságában ere
deti alakjában látszik kifejlődni.

Hogy ezen nehány tőke dohányon, me
lyek nem egészen kedvező éghajlat és talajban 
nevelődnek, mindezek daczára oly üdék, fris
sek, zöldek, teljesen ép levelüek; az annak kö
szönhető, hogy gondosan neveltetnek, a miből 
én csak azon consequentiát akarom levonni, 
hogy a rendes, jó kezelés mily csodákat tud 
mivelni a dohánytermelésnél.

Tudom, sokan ezen nevetni fognak és 
azt fogják mondani, könnyű 6 szál dohányt 
ápolni, de hogyan lehessen 20 — 25— 50— 100, 
de sőt több holdon ilyen gondozásban része 
siteni a dohányt ?

Az én feleletem erre az, hogy igen is, 
de sót jobban is lehet kezelni, a mint én ezen 
nehány szálat itt kezelem. Természetes, hogy 
azt úgy, mint itt 2*szer napjában megöntözni 
nem lehet, de egyébb munkája, a mennyiben 
az ahoz való minden szükséglet, u. m. m e-

M agyar D ohanyüjság.

1 e 8 * g y> kitűnő minőségű talaj és mivelés, 
meg van, de a mi fő, külön e czélhoz szük
séges kertész is áll rendelkezésünkre, bizo
nyára, ha csak akarjuk, kitünőbb megmivelés- 
ben részesíthetjük.

Meg vagyok róla teljesen győződve, 
hogy itt ezen a talajon, ha nem részesül 
dohányom jó gondozásban, hogy az teljesen 
elsárgult és semmivé lelt volna.

Ha ültetvényemre kedvező időjárás lesz, 
meg fogom a virágot hagvni 3 tökén és eset
leg meg is hagyom azt teliesen érni, ha az 
időjárás abban nem fog meggátolni,

Darócit Vilmos.

A hulladék-trágya értékesítése.
Miután a lapokban igen sokat Írnak s 

hiresztelik a műtrágya hasznát s beszéltem 
igen sok gazdával, ki különféle műtrágyát 
használt, érdekelt a dolog és alkalmazásuk 
felül eltanultam egyet-mást. A kivel csak e 
tárgyról beszéltem e tekintetben, mind egytől- 
egyig azt a földön elszórva s alászántva vette 
alkalmazásba.

Én csak 800 holdon gazdálkodotm s mi
után elegendő istálló-trágyát bírok termelni, 
resteltem műtrágyáért a pénzt kiadni de kí
sérleteket mégis óhajtván eszközölni, követke
zőleg jártam el.

Tavaszszal, midőn az idő annyira előre
haladt, hogy a föld teljesen felszáradt, a bir
kaistállók előtt, a merre a birkák kijárni szok
tak, tisztán eltakarittattam mindent; a birkák 
a mint ki és behajtattak, hullasztva a trágyát, 
meglehetős mennyiséget hagytak el e csapá
sokon. öszszel összetaicarittattam egyszersmind 
a marha-delelőkön Összegyűlt s a nyár folya
mán már megszáradt szarvasmarha-ganajt is 
s a legnehezebb hengeremmel porrá zuzattam 
a nap által teljesen megszáradt és igy össze
gyűjtött birka- és marha-trágyát, hogy azután 
kézi rostán átrostáltassam. Ily módon körül
belül 100 pozsonyi mérő ily tiszta portrágyát 
nyertem.

Miután én azon eljárást, mely szerint a 
műtrágya egyenletesen szóratik a földre, nem 
látom a legczélszerübbnek (megjegyzem azon
ban, hogy ezen esetben csak azon műtrágya- 
fajokra gondolok, melyeknél az én módom 
szerini vagy ehhez hasonló módon készültek) 
miért is a következő kisérletet tettem, vittem 
ki, még pedig a lehető legjobb sikerrel, a 
mennyiben minden egyéb vetés és gabona
nemnél már a kikelésnél meglátszott a különb
ség s a termésnél mind szemre, mind szal
mára hálásnak is mutatkozott

Összekevertem tudniillik két pozsonyi mérő 
portrágyával a vetendő gabonanemüt (1.200 
négyszögölre számítva) s a sorvetógépbe bele 
tettem azon korongokat, melyeket a gyárak
ban a zab és bükkönyös zab vetéséhez kapni. 
Ez megtörténvén, addig váltottam kerekeket 
s addig állítottam a magszekrényt, míg ily 
összeállításban elvetette az 1.200 négysz' gölre 
összekevert trágyát s gabonát. Ezen állásban 
mentem azután a dűlőkre s vetettem el ősz
szel a búzát, tavaszszal az árpát s répát.

Az én szerény nézetem az, hogy azon 
kereskedelmi trágyáknál (mint például a te
mesvári marha-trágyánál és a konczentrált ser
tés-trágyánál), melyeknél ezen eljárás eszközöl
hető, sokkal czélszerübb azokat ily módon 
felhasználni, mert először is az elvetett mag 
közvetlen élvezi az egész mennyiség trágya 
hatását, másodszor pedig a trágya egyenlően 
kerül a földbe s nem oly mélyen, mint szán
tás által e ez által sokkal gyorsabban ol
dódik!

Miután ezen portrágya elkészítése csekély
ségbe kerül s véleményem szerint ugyanazt 
mint a konczentrált marha-trágya, minden 
gazda maga készittetheti el s ily módon a 
gazdaságban a különben kárba vesző trágyát 
kitünően értékesítheti.

S cheffer Rezső.

6

Mikor ét mily mértikbon kell t  mű
trágyákat használni?

A műtrágyák napról-napra nagyobb tért 
hódítanak a gazdaságban. Napról-napra általá
nosabbá lesz az a nézet, hogy a gazda földje 
jövedelmezőségének emelésére a műtrágyákban 
nálunk is igen jó eszköz fölött rendelkezik. A 
műtrágyák az istállótrágya helyettesítésére, tá- 
mogatásárá, megerősitésére, kiegészítésére ma 
már nemcsak külföldön, hanem hazánkban is 
több helyen nyernek alkalmazást. Ott, a hol 
a terméseredmények visszaesni kezdenek, a hol 
sok a könnyű gabona, a hol már fáradt a 
talaj, a hol kereskedelmi növények a talajt 
túlságosan igénybe veszik, a hol a növényt 
változtatni nem lehet és a földből évről-évre 
ugyanazon alkatrészek vonatnak el, mint az 
pl. a szöllő-, komlótermelésnél, rétek haszná
latánál az eset, a műtrágyák nemcsak, hogy 
kitűnő szolgálatot tesznek, hanem úgyszólván 
nélkülözhetetlenek és bizonyara nagyobb elter
jedésnek is Örvendenének, ha gazdaközönsé
günk jobban tájékozva volna az iránt, hogy a 
piaczra kerülő különböző elnevezésekkel bíró 
műtrágyák közül melyik a legalkalmasabb a 
földje számára és mennyit kell belőle használ
nia, hogy kiadásainak látható eredménye le
gyen. E körülményre való tekintettel az aláb
biakban rövid ismertetését adva a műtrágyáknak 
részletes ut utatást igyekszünk adni az olva
sónak a műtrágyák használatáról.

A műtrágyák használata kitűnő eszköz 
fáradt, növényi tápanyagokban szegény talajnak 
a növények által fölvehető anyagokkal való 
ellátására.

A műtrágyáknak nagy előnyük az, hogy 
bármikor lehet velük trágyázni és ennek kö
vetkeztében gyengén fejlődő terméseket is meg 
lehet erősítem velők.

Földek, melyek távolságuknál vagy alkal
matlan fekvésüknél fogva a szállítási nehézsé
gek miatt elhanyagoltainak, műtrágyák segé- 

! Ivével könnyen a legjobb erőben tarthatók.
Ha az ember a vetésforgót egyik vagy 

másik olyan gazdasági növény előnyére, a 
melyiknek termelése jövedelmezőbb, meg akarja 
változtatni, és e növényből a rendesnél többet 
akar termelni, műtrágyákat használva ezt köny- 
nyen keresztül viheti, a nélkül, hogy a terme
lésben a legkisebb visszaesés is mutatkoznék.

A műtrágyák használata mellett a gazda 
több és jobb istállótrágyát nyerhet, mert se
gélyükkel jobb tákarmányt, több szalmát képes 
termelni, minek következtében nagyobb mar
haállományt is tarthat.

A földnek mély szántása, szorgalmas ka
pálás, a gyom kiirtása, a víz lecsapolása mind 
igen nagy mértékben képesek a műtrágyák ha
tását emelni. Egy másik föltétel jó terméseredt 
ménvek elérhetésére az is, hogy a műtrágváka- 
megfelelő és nem túlságosan kis mennyiségek
ben használjuk, el nem vész ugyan semmi sem 
és a föld mindent busás kamatokkal fizet vissza, 
a mit az első aratásra a növény nem vett föl, 
majd fölvesszi bizonyára a második aratásra, 
de kisebb mennyiségek alkalmazásánál csak 
ritka esetekben érhetünk el szembeszökő jó ered
ményt és ugyanazon munkával nagyobb meny- 
nyiségü műtrágyát is használhatunk.

A s u p e r p h o s p h a t o k  főleg phosphor- 
sav tartalmok által hatnak; a phosphorsav 
nagy jelentőségű a növény tenyészetére nézve 
és kiválólag a termény minőségét emeli. Ha a 
földben nincs elég phosphorsav, akkor nem 
teljes a gabonaszemképződés, kisebb a czukor- 
répa czukortartalma, a burgonya keményítő- 
tartalma, a széna, lóhere fehérnve tartalma. E 
körülményeknél fogva a superphosphatokat az 
összes műtrágyák közül a légin1 ább szokás 
használni/Alkalmazhatók önállóan is, vagy más, 
nevezetesen légeny és kálitrágyákkal kapcsolat
ban. Megerősítik az istállótrágya hatását és 
együttesen, vagy váltakozva alkalmazva a föl
det a lehető legjobb erőben tartják.

A T h o m s s  p h o s p h a t - l i s z t  egy 
újabb, szintén phosphorsavat tartalmazó mű
trágya. Mészszegény talajokat általa a phos-
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phorsavon kívül megfelelő mennyiségű mész
szel is el lehet látni, tehát savanyú, nedves 
rétegre kiválólag alkalmas. Thomas-saiakkal való 
trágyázás közben teljesen eltűnnek a savanyu 
füvek és helyöket erős, édes takarmány váltja 
föl. A phosphorsavnak az ára az utóbbi évek
ben nagyott esett, mi nagyrészben annak is 
tulajdonítható, hogy a Thomasphosphatot rend* 
kivUl olcsón lehet előállítani. E műtrágya 
egyenlő phosphorsavtartalom mellett jóval ol
csóbb, mint a csontliszt és gyorsabban is hat, 
ha cat. holdanként 5— 6 métermázsa kerül be
lőle a földre.

A Tsomasphosphatot legjobb, ha alászánt
juk. Réteken az év minden szakában alkalmaz
ható : télen februártól márcziusig, nyáron pedig 
minden kaszálás után.

A Thomasphosphat mindenféle talajra al
kalmas, nagy raésztartalmánál fogva azonban 
főleg mészszegény, agyag- és homokos talajokra 
nézve előnyös.

A G u á n o phosphorsavon kivül főleg lé- 
genyt tartalmaz és ezért mindenütt előnvnyel 
használható ott, a hol a föld fáradt, és gyor
sabb vagetátióra van szükség; igy repcze len, 
kender, árpa, komló szőlló, d o h á n y ,  kerti nö
vények termelésénél, különösen ha e növénye
ket hideg, humusszegény talajon kell termelni. 
A guáno főleg a növény szárainak és levélze- 
tének a megerősítésére hat és épen azért, hogy 
a szemképződés vissza ne maradjon, rendesen 
szuperphospháttal együttesen szokás alkalmazni.

A c s o n t l i s z t  légeny és phosphorsavat 
tartalmaz. Nehezebben oldódik, mint a guáno 
vagy a superphosphat és igy hatása is lassúbb; 
mintegy három évre van szükség, hogy alkat
részei teljesen érvényesülhessenek. Némelyek, 
hogy a bomlását gyorsítsák, rothadni hagyják. 
E czélból egyenlő mennyiségű türészporral 
Összekeverve trágyáiéval megáztatják és laza 
földdel vagy gvpssel betakart halomba rakva 
állani hagyják 8— 14 napig. A csontliszt a mag
gal egyidejűleg a földbe hozva legelőnyösebben 
az őszi gabonánál alkalmazható. A téli ned
vesség elősegíti a feloldását és ezzel egyidejű
leg a hatását.

Míg a phosphorsav a legnagyobb meny- 
nyiségek ben a magban jön elő, addig a káli 
a gyökerek, gumók és növényszáraknak ké
pezi egyik alkatrészét. Vannak földek, melyek
ben a káli meglehetős nagy mennyiségben 
fordul elő, a mész- és láptalajok azonban ren
desen káliszegények és ezeknél a káliműtrá- 
gvák superphosphattal használva mindig ha
szonnal járnak.

Több évi tapasztalatok után a műtrágyák 
használatára vonatkozólag a következő általá
nos szabályokat lehet felállítani:

Rétekre a legalkalmasabb az egy ré<z 
superphosphat és egy rész káli magnesiából 
álló keverék. Ebből 3—4 mmázsa elégséges 
egy cat. holdia. A kiszórás késő őszszel, té
len, vagy kora t&vaszszal történhetik. A mű
trágyát egyedül is el lehet szórni, vagy előbb 
egyenlő mennyiségű földdel, gvpssel vagy fü- 
részporral kell keverni. CzélszerÜ a műtrágyát 
akkor elszórni, mikor a réten vékony hóré
teg fekszik; könnyebb és inkább ellenőrizhető 
ilyenkor az egyenletes szétszórás. Hóolvadás
kor feloldódik a műtrágya, benyomul a földbe 
és már tuvaszszal biztos és erős hatása van.
E keveréknek a használatánál a termésered
mény a rét minősége szerint háromszorosan- 
négyszeresen emelhető. Egyidejűleg a takar
mány tartalmasabb, táplálóbb lesz, a sás, moha, 
savanyu füvek helyett sűrű, a legjobb fű- és 
herefajokból álló gyep borítja be a rétet.

Ilyen trágyázásnál megtakarítja az ember 
az istállótrágya kihordását, szétosztását és a 
töt bi ezzel jaró munkát és az istálló trágyát 
teljesen a szántóföldek erósbitésére fordíthatja, 
ezeknek inkább szükségÖk van a humusképző 
anyagokra, mint a réteknek.

Az összes gabonatajok nagyon hálásak 
a műtrágyákkal szemben. Műtrágya hasz
nálata mellett a gabona mélyebb gyökeret ver, 
erősebb lesz és nagyobb ellenálló képességgel 
bír úgy az időváltozások mint a különböző

gyomok, betegségekkel szemben; hosszabb ka
lászt nyer és a mag annyira teljesebb és nehe
zebb, hogy gyakran az egész termés vetőmagul 
használható. A szalma is hosszabbá, simábbá 
és fénylőbbé válik.

Búz a ,  r o z s ,  zab cat. holdanként 2 
mmázsa raész-superphosphatból és 2 mmázsa 
guánóból álló keveréket vagy fél mmázsa istálló 
trágya mellett 2 mmázsa mész-szuberphosp- 
hatot kell, hogy kapjon. A műtrágyát terjedelme
sen hányva a fölszántott földre kell elhinteni 
és azután a maggal együtt kell elboronálnt. 
Újabb észleletek szerint még jobb, ha az 
ember a műtrágyát vetés előtt alászántja.

Á r p á t é s  ö s z i b u z á t  holdanként 3—4 
mmázsa, 4 rész'mész-superphosphatból, egy rész 
Peru-guánóból és egy rész káli-magnesiából 
álló keverékkel szokás trágyázni.

Gyenge és visszamaradt vetések rövid idő 
alatt megerősbödnek, ha tavaszszal holdanként
3 mmázsa, 2 rész mész-superphosphatból, egy 
rész Peru guánóból és káli-magnesiából álló 
keverékkel trágyáztatnak. A műtrágya elhintését 
követő eső után egynéhány nap alatt buja 
zöld szint nyer a sárgás, elhalt szin helyett a 
vetés.

B u r g o n y á t  holdanként 4  mmázsa, 2 
rész mész-superphosphotból, 2 rész guánóból 
és egy rész káli magnesiából álló keverékkel 
szokás trágyázni. E keverékből az ültetés előtt 
mindenik fészekbe egy marokkal kell tenni. A 
műtrágyával trágyázott burgonya levélzetének 
sötét-zöld színe, gumóinak gazdag keményítő- 
tartalma és nagy száma által tűnik ki.

A c z u k o r-v ag y  t a k a r m á n y r é p a  
műtrágyával a szokásosnál háromszor-négyszer 
nagyobb termést ad. A műtrágya egyszersmind 
a minőséget is emeli. Egy holdra 4 mmázsa,
4 rész mészsuperphosphatból, egy rész Peruguá- 
nóból és kálimagnesiából álló keverék bőven 
elégséges. Az ültetésnél vagy vetésnél min
denik fészekbe egy evőkanálnyit kell e keve
rékből adni. A műtrágyát az ember egy kis 
földdel befedi és ezután e rétegre helyezendő 
el a mag vagy a rásza. A műtrágyát különben 
elszórni és azután elborolnálni is lehet.

K á p o s z t a  trágyázásánál éppen úgy kell 
eljárni mint a répáénál.

A h ü v e l y e s  n ö v é n y e k ,  borsó, lencse, 
paszulv trágyázására cat. holdanként 3 mmázsa 
mész-superphosphatot és egy mmásza kali- 
magnesiát szokás használni, mi a vetés előtt 
szórandó el és elboronálandó.

Le n ,  k e n d e r  cat. holdanként 3 mmázsa 
guánóval és 1 n: mázsa háromszoros kálisóval 
trágyázandó.

A r e p c z e  és má k  azon növények közé 
tartoznak, melyek az erősen trágyázott földet 
szeretik és amelyekre a műtrágyák kiválóan hat
nak. Magára rendesen 4 mmázsát istállótrágyával 
együttesen pedig 2 mmázsát szokás e növények
nél alkalmazni egy oly mütrágyakeverékből, 
mely 2 rész mész-szuperphosphatból, 2 rész 
guánóból és egy rész káli magnesiából vagy 
4  rész mész-superphosphatból, egy rész Peru- 
guánóból és káli-magnesiából áll. Használni 
szokás a Zöpvitz-féle keveréket is, mely egyenlő 
mennyiségű mést-superphofphatból, Peru-guá
nóból, csontlisztből és káli magnesiából áll. A 
műtrágyával trágyázott repczét megkímélik a 
rovarok, földi bolhák, csigák.

A k o m l ó t ,  mint olyan növényt, mely
nek nagyon gyors vegetatióra van szüksége, 
gazdagon el kell látnunk könnyen fölvehető 
növényi tápanyagokkal. Yelin Rudolf a reutlin- 
gém hirnéves mű;rágyagyár tulajdonosa a kom
ló trágyázására többféle keveréket állított össze.
E keverékek közül a Nr. 1*2 rész raész-super- 
phoszphatból, egy rész Peru-guánóból és káli- 
magnesiából áll, a Nr. 2-nek pedig 4 rész mész- 
superphosphat, 1 rész Peru-guánó és káli-mag- 
nesia képezi az összetételét. Mindkét keverék 
nagyon alkalmasnak bizonyult a komló trá
gyázására is; egy cat. holdra 3— 5 métermázsa 
kell belőlük a komlótok száma szerint. A mű
trágyát rendesen a metszés idején szokás hasz
nálni, miközben az ember a műtrágyát a kevés 
földdel fedett komló körül a fölásott lyukba

szórja e l ; Ügyelni kell azonban, hogy a mű
velet közben a metszési felületekre nehogy 
műtrágya kerüljön, mert maró hatásánál fogva 
kártékonyán hat. Mások a komlót az első kö
tözés és kapálás alkalmával szokták trágyázni, 
némelyek pedig az őszi trágyázást kedvelik. 
Az eredmény azonban mindenik esetben úgy 
a minőség, mint a mennyiség tekintetében 
feltűnő és a munkát, költséget gazdagon visz- 
szatériti.

A s z ő l ő t e r m e l é s  terén a műtrágyá
zás szintén igen jó eredményeket képes föl
mutatni. Mintegy 4000 szölőtővel beültetett 
területre 2— 2 5 mmázsa műirágyakeveréket 
szokás használni. E keverék rendesen 2 rész 
mészsuperphcsphatból, 1 rész Peruguanóból 
és 1 rész kálimagnesiából áll. Minden tő kö
rül az első kapálás előtt körülbelül 50— 60 
gramm műtrágyát kell elszórni és lehetőleg 
mélyen a gyökerek közelébe alákapálni. A 
műtrágya a szőlőnek nemcsak minőségét, 
mennyiségét emeli, hanem az érés idejét is 
két-három héttel előrehozza, és ennek követ
keztében lehetővé teszi, hogy kevésbé kedvező 
években is jó és czukorgazdag termést nyer
hessünk.

A g y ü m ö l c s f á k r ó l ,  miután rendesen 
kertekben és szántóföldeken állanak, sokan 
azt hiszik, hogy nem kell őket külön trá
gyázni. A tapasztalat azonban azt bizonyítja, 
hogy a trágyázás a gyümölcsöt nem hozó évek 
számát nemcsak jelentékeny mértékben alább- 
szállitjj, hanem a gyümölcs teljességére is 
feltűnő mértékben hat. A műtrágyát legjobb 
folyadék alakjában alkalmazni. 4 rész mész- 
superphosphatból, 1 rész Peru-guánóból és 1 
rész káli magnasiából együttesen 50 kgt 2— 4 
veder vízzel kell fölkeverni. Az igy előkészített 
műtrágyából a fiatal fák körül ásott árokba, 
vagy az idősebb fák közelében ásott lyukakba 
a fák nagysága szerint egy-két sajtárral kell 
önteni és aztán a lyukakat, illetőleg az árkot 
földdel be kell takarni. E műveletnek késő 
ősztől kora tavaszig kell megtörténnie. Fais
kolákra szárazon kell a műtrágyát elhinteni 
és alákapálni, minek rendesen erős, egészsé
ges hajtás a következménye.

A műtrágyák az erdészetben is előnvnyel 
használhatók, kimerült, terméketlen talajon 
létrehozott faiskolák könnyen láthatók el ál
tatok növényi tápanyagokkal.

Talán fölösleges is mondanunk, hogy a 
műtrágyák elárusitásánál rendkívül sok visz- 
szaélés történhetik. Né retországban már a 
legutolsó paraszt is csak olyan műtrágyát vé
szén, melvnek tartalmáért nemcsak az eladó, 
hanem valamelyik vegykirérleti állomás is ma
gára vállalja a felelősséget. A gazda tehát, ha 
műtrágyát vészén, eiemeztesse meg. vagy pe
dig olyan tekintélyes ezégekhez forduljon, 
melyekről föl sem tehető, hogy semmitérö 
port adjon el műtrágya helyett. Egy ilyen ál
talánosan ismert ezég Yelin Rudolf Reutíingen- 
ben. A reutlmgeni mütrágyagvár minden mű
trágyáért felelősséget vállal és ha azok phos 
phorsav, légeny vagy kálitartalma v . - n* t 
kisebb, mint a mekkora állítólagos tartalom
mal a gyár az illető trágyát eladta, a gyár a 
hiányt szó nélkül fedezi.

V E G Y E S E K .
—  A régi termelők kőteleeek-e már az 

1891. évre eimitóházat előállítani ée pajtáikat 
átalakítani ? Ezen kérdés iránt több dohány- 
termelő kétségben van még, miért is a 
helyzet tiaztázása végett jónak látjuk a 
következőket közölni: A pénzügyminiszter 
ur Ó nagyméltósága, tekintettel különböző 
körülményekre, a múlt évben kegyesen 
megengedte volt a régi dohánytermelők
nek, hogy a pajták átalakítása és a simító 
helyiségek előállítása — úgy, a mint azt 
az 1887. évi X L IV . t.-cz. rendeli, — rájuk 
nézve egy évvel elhalasztassék. Atonbnn
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m ár az 1891. évre köteles minden dohányter
melő — tehát a  régiek is — a  dohánypajták 
és simitdhelyiségek tekintetében a t  idézett tör
vény kívánalm ainak eleget tenni, vagyis már 
az engedélyiv beadásakor igazolni kell, hogy a 
törvény által kívánt átjárókkal ellátott pajták
k a l és a  megfelelő simitóhelyiségekkel rendelke
zik a  termelő. E llenkező esetben az 1891. évre 
engedélyt nem fog kapni.

Ezen szabály alól kivételt csak azon 
helyek képeznek, a hol a talajvizsgáló bi
zottság még nem jelent meg a helyszínén 
a talaj megvizsgálása végett. Máskülönben 
pedig csak igen fontos és mellőzhetlen 
akadályok szolgálhatnak a további halasz
tás okául, mely esetben azonban külön kell 
az iránt az illetékes helyen kérvényezni.

—  A termés mennyiség felvétele a ter
melőnél. A pénzügyőrök, akik hivatva van
nak a dohánytermés mennyiségét felvenni, 
igyekezzenek, hogy abban alaposan és lel
kiismeretesen járjanak el. Vegyék fontolóra 
azt a körülményt, hogy manapság a ter
més-mennyiség felvétele az egész ország
ban a dohánybeváltó tisztek által is nagy 
gonddal és lehető pontossággal eszközöl
tetik.

Czélszerünek tartanám, ha a beváltó 
tisztek által felvett egyenkénti felvételeket 
jegyzetekben tartanák össze, hogy annak 
idején összehasonlítást lehessen tenni a 
pénzügyőrök és a dohánybeváltó tisztek 
felvétele között. D.

—  Áthelyezések. A dohánybeváltó hi
vatalok kebelében nagyobb mérvű áthe- 
lyczések történtek és pedig: F a u l h a b e r  
O  szkár doh. bev. hiv. kezelő Rakamazról 
Szulokra, R  e i t e r György Zsombolyáról 
Rakamazra, S z m o l e n s z k y  Antal Bu
dapestről Zsombolyára, M á t é  Gyula Szü
lőkről Jász-Xisérre, B a l o g h  y Imre Jász- 
Kisérről Miskolczra és Magyaróssy Béla 
Debreczenből Er Mihályfalvára helyezte
tett át.

—  Tudósítás a dohányról. K is  O r o s z 
r ó l  aug. 2-5-iki kelettel a következő tudó
sítást vesszük: Julius 13-óta nem lévén 
«sőnk, szépen fejlődött és nagy remények
kel kecsegtetett dohányunk nagyon elma
radt, elsatnyult annyira, hogy csakis kö
zépen alóli termésünk van A hat hétig tartó 
óriás hőség dohányunkat nagyon megvi
selte, sőt nagyban meg is rontotta. A  be- 
száradás is nagyon rósz. A szántókra fel
akasztott dohány a roppant forróságban 
rövid idő alatt puskaporrá szárad, megma
radván a dohánynak vad zöld színe. Szé
pen száradt dohányról szó sincs! Az utóbbi 
napokban dühöngött nagy szelek a do
hányban rendkivül sok kárt okoztak. Amit 
a  szárazság meghagyott, összetörte a szél. 
Ezek után az idei dohánytermés igen si
ralmas és gyenge.

Ambrus József, plébános

Nyi r - B  é l t e k r ő l  pedig Írják : Szives 
felszólításira örvendek válaszolhatni, misze
rint a kerti levelek (rétháti) termelése ez 
idén, a rendkívüli szárazság daczára sike
rült. A nagy szárazságot és forróságot job
ban állotta ki mint a közönséges számos- 
háti dohány.

A levelek szépen fejlődtek, a törés 
foganatban van és a holdankénti termés 
71/, mm. körül mutatkozik.

Nyirbélteki gazdaságomban kísérlet
képpen termeltetett cca 200 Qölnyi területen 
M a r i 1 a n d i dohány — melyen most kezd 
a virágbimbó megjelenni.

Ezen dohány rövid szárán tömötten 
állanak a gyönyörűen kifejlett szép leve
lek. A hőségtől nem szenvedett. A tőké
ken átlag 20 levél van.

Nyir-Béltek, 1890. aug. 18.
Teljes tisztelettel Mandl József.

Szerkesztői Üzenetek.
G. I. urnák A r a d .  Iámét elmaradt a folytatása 

t>. közleményének. Kérjük ezután pontosabban bekül* 
deni, mert a nyomdából minket zaklatnak miatta.

M. F. urnák N y í r e g y h á z a .  Még se jött el 
az ideje ?

F. J. urnák É r • S e m j  é u. örvendek, hogy ez 
évben oly szép dohánya van s hogy 10 mázsára számit 
holdankint.

K. P. urnák A b o n y. Nem javnlt meg dohánya ?
R. K. urnák S z ü l ö k .  Köszönet a tudósításért. 

A General Grant fajról nekem is a legjobb vélemé
nyem van. -

M. J. urnák P i l i s .  Örömmel vettük szives ér
tesítését. Máskor is fogunk kérni egyet-mást a lap* 
részére, ha épen ideje lesz hozzá.

F. L* urnák E r d ő t e l e k .  Szcretnók. ha a ta
lajfelülvizsgálat eredményeiről és tett megfigyeléseiről 
szíveskednék lapunk olvasóit tájékoztatni.

A mlntaültetvények t. kezelőit felkötjük, szíves
kednének kissé sűrűbben tudósítani lapunkat.

A t. dohánytermelőket, lapuuk barátait is felkér
jük, szíveskedjenek bennünket értesíteni a dohány 
állásáról.

LtpjÉ! Sílalot-Mya!

I d é n y a s e r ü  ú jd o n s á g !
A aétabot furulya kettői ciélra ezolgil: Mist 

attakét nagyon minői kSlaÍTel bír, mint furulya 
•étig tintán kihangolt, felette kellemee untja 
k u n e r , melyet bárki legott megtanulhat. A etta- 
hot-nntlya felhangokkal hír, minélfogva bármely 
■asedarab rajta eljáterhatt. KOIOnOs fontossággal 
hír a aétahet-ferelya kirándulók rétiére, kik kOnnytt 
mádon attikáeben lépten-nyomon zenei élvezetet 
•HNsketnek relé mgnVrtlr ái Uriaifaak.

*gy aétaket-finlya ara caomagoléaaal együtt 
•tánvét mellett I tn  70 kr. Ajánlatosabb azonban 
an tangót öltre beküldeni, mely eaetbea 3 írtnak 
aMIegaa ntalrényoaán ellenében bárhova bér- 
mentre elszállittatik.
S T E R N B E R G  Á R M I N

ltmngsnsrlpsrtsinpn Budapesten 
V  J_ i_  k .e r e p e e l - u t  8 6 .  s z á m .

k4f“  banganeknuloguaom 
érdeklődnének lágyén éa bérmentve megktUdetik.

•sálé képéé átfagynék k ilts  ki-

A MAGYAR KIRÁLYI

DOHÁNY ÉS SZIYAR KÜLÖNLEGESSÉGI
és az

ÁLTALÁNOS FORGALOMBAN LÉVŐ

m í m ú m m
F Ő R A K T Á R A .

Mayer €>& "Véri
Budapest, IV, Yiczl-ntcza.

Vidéki megrendelések postai utánvét mellett pontosan 
és legnagyobb figyelemmel teljesítetnek. Csomagolási 

dij legmérsékeltebben számittatik.

Papirszipkák szivar és szivarkinak.

L e g fin o m a b b  fra n c z ia
Honidon, Le Grlffon, Gondron, Anibré

szivarhürelyek.
darab frt

Szopóka nélkül 1000
100

—.80
—.08

Szopókával 1. ez. 1000
ICO

3 -
—.30

» 1 * . «
1000

100
3.—

—.30

r 2. SZ. 1000
100

3 —
— .30

r 3 „ 1C00
100

3.50
—.40

• 4 r
1000

100
5 —

—.60
Szivarkahüvely minták kívánatra bérmentve megkül

detnek.
Legegyszerűbb töltőgépek

az 1, l'/tv 2. és 8. számú hüvelyhez . . . 35 kr.
a 4. számú hüvelyhez........................................... 1 frt.

T a jtp ip ák .
Kitűnő minőségű, ezüst és chinaezüst kupakkal. 

Megrerdelések czimeres vagy monogrammos tajtpi- 
pipákra és szipkákra elfogadtatnak és jutányos áron 
teljesítetnék.

Mindennemű és alakú tajtszipkák. — Török ctlbukok,
tökéletesen felszerelve. — A híres ErahofTer-féle megy ja  
szivar- és szirarkaszipkák. Mindenféle pipaszárak. — 
Borostyán szivar- éa azlvarkaazipkák. — Valódi tö
rök cseréppipák. — Valódi selmeczi pipák. — Ele

fántcsont szivar- éa azlvarkaazipkák.
Kiváló finom valódi franczia szivarkapapirok 

„LE QOUDRON",
La Grlffoa. Les Derniéres Cartoaches. „Le Houblon 

.Papler Ambré~.
A kedvelt kőralaku O S 1 B Ü K P A P IR .

Cserfatapló és sebészi tapló. Szivar- éa azivarka-tár- 
czák. Pénztározák. Dohányszeleaozék. Dohánytartók.

Valódi chlaal tea.
I egfiuomabb C o n g o ........................................klja 14 frt*

Valódi rum
iaaalka nagy üveg. 2.40 | Jamaika kis üveg. 1.80 

Valódi ffraaeala  C ogaae.
Mátfell W. S 0 . P. nagy . . . . frt 50 kr.

,  V. 8. 0. P. nagy . . . . „ 50 „
r n k i s .................. — «

nagy .......................... . . 5 50
.  ‘ • • k ik ............................... . . 3 — n
„ fine champagne nagy . . . - 3 n 50 •

« » n • • • n — n
Moullan •*• n a g y ...........................
Franczia Pezsgő n a g y ..................

. . 5 „ — a

. ■ 5 n 50 a

A GYAKORLATI EXSICCATOR
minden hosszus&gban kapható és megrendelhető Budapest, Havas-utcza 1. szám. a
szabadalom-tulajdonosánál k ö v e tk e a S  A ra k o n :

Egy folyó méterhez való 32 kapocs horganyozott . . . .  6 kr.
* .  .  „ 32 „ sodronyra fűzve . . .  10 kr.

Egyszerű fekete vagy veres galvanizált sodronyból
32 kapocs vagyis egy folyó méterre v a l ó ..............................5 kr.
32 „ sodronyra fűzve, méterenkint .......................................8 kr.

Tisztelettel F Á Y  L Á S Z L Ó .
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Az aradi m. kir. dohánybeváltó felügyelőség körzetéhez tartozó dohány-kistermelők, továbbá a dohány-nagytermelők 
kertészei és a dohánytermelés vezetésével megbízott gazdatisztek számára.

A dohányjövedéki törvéuyek és törvényesített 
szabályok némely intézkedéseinek módosításáról szóló 
1887-ik évi X L IV -ik  törvéuyczikk 3. tj-a határozatai 
szerint köteles a termelő úgy a földterület előkészí
tése, valamint az elvetendő mag, a palánták kiülte
tése, nemkülönben a simítás és csomózás tekinteté* 
ben akképeu kell eliárm , amint azt a in. kir. pénz
ügyminiszter által kibocsátandó utasítás alapján az 
illetékes jövedéki hivatal dohányfajták szerint m eg
határozza és kellő időben kihirdeti.

Ezen az okszerű dohánytermelés előmozdítását 
czélzó intézkedés végrehajtásában az 1-ső és 11-ik 
hirdetmény már február és ápril hónapokban kibo- 
csáttatváu : jelen hirdetményben a következő folyta
tólagos munkálatokra íigyelmeztetnek a termelők :

A töltögetés befejezése után a doháuynövény 
kedvező időjárás m elleit gyorsan halad végczelja — 
fajának szaporítása — felé.

kiivei pedig a jövő term és sikere nagyrészt az 
erőteljes magtól fü g g : szükséges, hogy a m agtök 
megválasztása és ápolásáról, valamint a m agnak 
kellő betakarításáról a többi munkálatokat megelőző
leg értekezzünk.

1. Mihelyest a dohány uörények már annyira 
előrehaladtak fejlődésükben, hogy azoknak erőteljét 
és fa ját meghatározni le h et: válaszsznk ki a mag 
tö k et

Egy katasztrális holdra elegendő ugyan egy (1) 
jó l k ife jle tt magtő, de hogy esetleg meg ne szorul
junk hagyjunk meg kettőt.

Ezen magtők kiválasztását ne bízzuk a kerté
szekre. hanem végezze azt maga a termelő vagy 
gazdatisztje, mivel egyforma és kelló magkészletról 
csakis igy van legjobban gondoskodva.

Magtőknek azon legerőteljesebb és az engedély
ben megjelölt k őtelező  fajt képviselő növények 
választaudók ki, melyek a levelek finomsága és a bor
dáknak lehetőleg derékszögű alakulása által kitűn
nek, azaz olyanok, hogy az illető faj díszpéldányai
nak vehetők.

A szegedi (kigyósi cuba és rózsa fajnál külö
nösen arra is fordítandó figyelem, hogy a levelek 
minél szélesebbek legyenek, mivel a keskeny levelek 
szivargyártásra kevésbé alkalmasak.

Ezen kellő gonddal kiválasztott maglókét azután 
különös és gondos ápolás alá vesszük, nevezetesen :

Mindannyiszor felporhanyitjuk körülök a földet, 
a hányszor erős zápor azt megketnényitette. vagy 
gyom mutatkozik : száraz időjáráskor időközönként 
eső vagy állott kutvizzel m eglocsolgatjuk a magtöket, 
a mutatkozó kacshajtásokat gondosabban és folyto
nosan eltávolitjnk ; a virágkoronának csak középső 
törzshajtását hagyjuk meg. a m ellékhajtásokat pe
dig, mivel azok fattyú (kacs) hajtások, szintén e ltá 
volítjuk.

De mivel a törzs-virágkoronának szélső virágai, 
illetve inaggubói sem hoznak erőteljes magot, ezek 
is leesipendók és egyáltalában csak a legerőteljesebb 
maggubók hagyandók m eg; ezen művelet kellő gond
dal teljesítendő, nehogy a lecsipés alkalmával a meg
hagyott részeket megsértsük.

A mag különben csak akkor fejlődhetvén ki tö 
kéletesen. ha az anyanövény természetes fejlődése 
nem korlátoltatik : az anya és hegylevelek addig le 
nem törendók, mig túlérésnek nem indultak, amidőn 
is a maggubók szintén már az é lés felé közelednek, 
mert a növény koronája nemcsak a szár, hanem a le
velek által is táplálkozik.

A mag érése bekövetkezik, illetve bekövetkezett 
akkor, m.dón a magtokok külső hurka megbámult 
és száraz lett és a tokok szárai elszáradnak : ekkor 
az érett szemek (mag) barnákká és keményekké 
lettek.

A mag szedése kétféle lehet ; vagy levágjuk az 
egész koronát egyszerre és csak a fejletlenebb mag- 
tokokat távolit jnk el, vagy az egyes magtokokat be- 
érésük mérve szerint külön-külön lecsípjük és össze
gyűjtjük.

Egy harmadik módja is van a magszedésnek, 
mely czélra vezető, de kissé fárasztó t. i. a magto
kokból a magot, midőn a hurok már felpattant, fokon
ként kirázzuk egy köténybe, a  magkoronát azonban 
végsőig a  tőről le nem törjük.

A magszedés csak akkor eszközölhető, midőn a 
magtokok harm attól, esőtől nem nedvesek, hanem 
tökéletesen szárazuk.

A mag, mely a szedés bármely módja szerint nye- 
retett, a magtokokból (magházakból > való kirázás 
után száraz szellős helyen elhelyezem'*, ahová az ege
rek nem férnek.

A mag végre a termelő vagy annak gazdatisztje 
által veendő őrizet alá és csak ebből vethet jövő év
ben a  kertész.

Elvégezvén az értekezést a magszedés fontos 
műveletéről áttérünk a dohánylevelek további 
f e jle s z té s é r e  é s  b e ta k a r ítá s á ra .

2 Mibe Ívest a dohány növény a virágzáshoz é r t : 
bekövetkezik annak a különféle gyártási czélokra való 
idomitása, nevezetesen :

a) ba szivargyártásra alkalmas esogedi ( k i -  
gyósi cu b a  vagy r ó z s a  f a j )  la v a jek a t aka
runk nyerni, akkor a viragkoronát okvetetlenül le kell 
törnünk, azaz a dohányt te te jezn ü n k  (fcúgáz- 
n u n k ) kall.

Aradon. 1890. évi junius hóban.

Ezen tetejezést nem akkor kell végeznünk, midőn 
a virágkorona már fejlettebb, hanem azonnal, mihe
lyest a dohány fejét kihányja.

Vigyáznunk kell, hogy a lecsipés alkalmával a j 
meghagyott leveleket meg ne sértsük, miért is ezen | 
műveletet, mely jobb kezünk körmeivel óvatosan tör- | 
ténik, csak a napnak melegebb szakában végezzük, 
midőn a harm at, eső már felszáradt és a levelek lan
kadtak.

Egyébiránt szükséges ezen elővigyázat minden 
további m űveletnél, melyet dohány közt vége
zünk.

A tetejezés (bugázás) alkalmával kell a levél
számot is szabályoznunk; ugyanis erőteljes föld és 
erőteljes palánták mellett csak a legfelsőbb 2— 3 le 
velet csipjük le a virágkorouával együtt, migleu 
erőtlenebb talajou vagy késői és elmaradt dohányok
nál a mélyebb tetejezést kell alkalmaznunk.

b) A finom ée  középfinom  k e rti ée  az  
erdély i dohányokat tetejezni (bugázni) eg y álta
lában nem  ezabad.

Ezen törvényszabta tilalom azért hozatott, mert 
a világkorona meghagyása által a dohány finomabb 
és zamatosabb lesz, mi pipadohánynál fökellék.

3. A tetejezés (bugázás) inegejtése és a levelek 
fokozatos letörése után mutatkozó k a c s  (fattyú) 
h a jtá so k  annyiszor, amennyiszer mutatkoznak, min
dig kitördelendók, mert a kacs elvonja a  többi leve
lektől a szükséges nedveket, és mert a k a c s  nö
v e lé sé t a törvény szigorúan t il t ja .

Ezen tilalom kiterjeszkedik az eddig szokásban 
volt úgynevezett „fülek ** nevelésére is

4. A szeged i (k ig y ó s i cu ba é j  r ó z s a  
f á j j  levelek  sz e d é se  azonnal megejtendő, mi- 
helyest az érés je le i mutatkoznak : a levelek friss zöld 
színe ekkor sárgássá halványodik vagy babosodik, 
fogásuk észrevebetőleg durvább és vastag lesz. nappal 
erősen lankadnak és m égalkonyatkor sem frissül nek fel.

A finom ée  középfinom  k erti é s  az 
erdély i levelek  ellenben csak a k k o r  özed en- 
dök, ha egész felületük czitromsárgává változik, 
mert különben száradás közben nem kapják meg a 
megkívánt világos vagy sárga színt.

Minden fajnál az a lj. az anya és a begyleveldk 
különböző időben ezedendök, mivel külön
böző időben érnek meg : szintúgy különböző időben 
szedendők a foltozásból eredő, érésben hátram aradt 
levelek is.

Soha sem ejtendő meg a szedés előbb, mint a 
nap melegebb >zakában, miliőn a levelek harmat és 
eső nedvességtől mentesek és lankadtak.

É retlen  levelek  szedése szigorüau t ilo s  és 
engedély vesztést von maga után.

A leveleket már a szedésnél válogassuk meg mi
nőségük és nagyságuk, továbbá épségük és sérttltsé- 
gük szerint.

E  végre az értelmesebb kertész előlmenvén : az 
épleveleket szedi le, az utálnia menők pedig a sele j
tesebb árút takarítják le.

A leszedett leveleket a nap heve ellen betaka- 
rás által kell védenúuk.

A levelek  b e h ord ása  legczélszerübben sa- 
roglyán történik, de ha nagyobb távolság följ tán azo
kat szekerekre kell raknunk : ovukodjuk egyszerre túl
sókat felrakni, \ agy a rakás tetejébe ülni mert a le
velek nyomást kapva megfeketednek, foltosak lesznek 
és értékükből sokat veszítenek.

•V A behordott levelek fe lfű z é s  előtt pajták
ban vagy más szellős, de árnyékos helyeken fonnyasz- 
tatnak.

A fo n n y a ez tá s  legfeljebb 15 cm. magas egy
más mellé rakott, rézsútos rakásokban történik úgy, 
hogy a levelek kocsánnyal lefelé, hegygyei felfelé 
álljanak  és a lap színe a fold felé essék

Vigyáznunk kell azonban, hogy a levelek ineg ne 
melegedjenek vagy épen ineg ne izzadjanak, mely 
esetben azokat gyorsan át kell forgatuunk

Különösen áll ez a  finom ée  középfinom  
k e rti, tovóbbá az  erdély i leveleknél, me
lyek csak mérsékeltebb fonuyasztást tűrnek el.

Ha a fonnyasztás által a főborda is már hajlé
konyává vált, kezdjük meg a  fű z ést.

A fű zésn ek  hórom  o k sz erű  m ódja 
van, az oldalt fűzés, a forgatva fűzés és a gere
benekre váló aggatás.

A negyedik — közönséges — mód. mely szerint 
a levelek színükkel mind egy oldalra függnek, mint 
nem okszerű teljesen elejtendő, mert a levelek egy
másba fogódzva könnyen túlerjednek és bordaégettekké 
válnak vagy rothadást kapnak

A botra való tűzés szintén elejthető.
Bárm ely módon főzessenek azonban a levelek, 

főgond arra fordítandó, hogy azok sűrűn ne függjenek.
Tehát ritkón  fűzzük a dohányt és ue kímél

jük a spárgát, mert a spárga költsége bőven megke
rül az elért nagyobb beváltási árból !

A fűzés épen úgy. mint a szedés a levelek mi
nősége és nagysága szerint történjék, mert az egy
forma levelek nemcsak egyformábban szára inak. ha
nem a csomózás is tetemesen megkönnyítve váz ez

A jav ad ohán y t mindenesetre oldalt fűzzük, 
vagy gerebenekre aggassuk — kocsányiéval (közép
bordával) kifelé, a töb b it pedig kizárólag forgatva 
fűzzük fel.

A fo rg atv a  fű z é s , melytől a termelők 
legtöbbje irtózik, oly egyszerű és a  munkát legke- 
vésbbé sem hátráltató, hogy a tőle váló tartózkodást 
valóban megmagyarázni nem lehet.

Ha tudniillik magunk elé két levélrakást teszünk, 
melyek egyike színével, másika pedig fouákával fel
fektethetik és majd az egyik, majd a másik rakásból 
fűzünk fel egy-egy le v e le t: a  zsinór csak oly hamar 
elkészül, mint ba közönséges módon fűznénk és mégis 
mennyivel előnyösebb az. ha a levelek hol színükkel, hol 
pedig hátlapjokkal fordulnak egymás felé, ez álta l sz a 
badon függve maradnak és nem romlanak meg.

Ezen fű z ési mód tehát nagyon ajánlatos és 
különösen a finom  é s  középfinom  k e rt i, v a 
lam int az  erd ély i lev elek n él kizárólagosan 
alkalmazandó, mert ezeknél az oldalfuzés, a középborda 
gyengébb volta miatt, kevésbbé kivihető.

ti. A e z á r ité e r a  nézve küvetkezendók len- 
j nének megíigyelendók :

A felfűzött levelek akár a pajtában, akár a sza- 
, hadban először is sűrű aggatásba helyezendók, azaz 
j a zsinórok vagy gerebenek oly sűrűn aggattatnak fe l, 
I hogy a  levelek egymást érjék.

Ezen sű rű  a g g a tá e b a n  addig maradnak a 
I zsinórok vagy gerebenek, mig a levelek színe, a nél- 
; kül, hogy izzadás állna be, sárgára változik : ekkor 

további szárítás czéljáböl széjjelebb huzatnak.
T eljes beszáradás után ismét tömör összeaggatás 

| foganatosítandó, hogy a levelek az utóerjedés beáll- 
, tával a megkivántatő szint elnyerték.megkivántatő szint elnyerjék.

A szeg ed i (kigyósi ónba és rózsa faj i lev elek  
ja v a r é s z é t  azonnal a pajtába aggassuk és a napra 
való kitevés kizárásával kizárólag bent szárítsuk, m ert 
lassabban száradván, szép egyenletes barna szint kap
nak és jobban m egtartják nynlékonyeágukat.

Vigyáznunk kell azonban a pajta kellő szellőzte
tésére. mert amennyire káros lenne a beaggatott do
hányokat a kUllevegótól elzárni, épen oly káros a 
pajtát nyitva hagyni. ba künn rekkenő — száraz — 
hőség vagy nagy szél nralkodik.

A s e le jte s e b b  lev elek et, melyek ese tleg  
csak pipadohányra alkalm asak és a  finom  é s  kö
zépfinom , valam in t az erd ély i lev elek et 
azonban künn száríthatjuk, esetleg félszerek vagy fák 
árnyékában, addig, mig m eg ázin esed neli, de 
vigyáznunk kell. hogy ineg ne ázzanak vagy a szél 
őket össze tie tö r je : félszáraz állapotban ezek is paj
tába kerülnek.

A szeptember hó közepe felé szedett, tehát k é 
ső i dohányok á'talábban előbb künn száritassa
nak és csak azntán félszáraz állapotban aggattassanak 
a pajtába.

Általánov liíulmrztftó'i'L tuilimaliiL.

a) A ki szeged i (kigyósi cnba és rózsafaj) 
lev eleket term el, de a dohánytőket kellően nem 
tetejezi (bugázza): a jövő évi dohánytermelésből ki- 
záiatik.

b) A ki finom ée  középfinom  k e rti vagy 
erdélyi lev elek et te rm el és a dohauytóket te 
tejezi (bugázza), tehát a dohány virágot le tö ri: a jövő 
évi termelésből kizáratik.

N jo». S a r k a i  Mániánál. BniUpciten, Uarotljra-atnia «. (W arm -aírar.)

Szintúgy kizáratik a termelésből m inden t e r 
m elő, ki

c ére tlen  lev elek et szedett, vagy 
d' u k a c s h a jtá s o k a t  a dohánytörésig mindig 

pontosan el nem távolította és esetleg k a c s d o 
hányt szedett.

e> A ki a növényágy! p a lá n tá k a t jn lius
hó 5-ig meg nem semmisíti, első ízhen ft-töl 60 forintig 
terjedő pénzbüntetéssel sujtatik. másodízben pedig a 
dohánytermelésből kizáratik.

fi M ásnak nevére dohányt term eln i 
10-tól 100 titig  terjedő és esetleg még snlyossbb 
pénzbüntetés terhe alatt tilos lévén : e lh a lá lo z á s  
®®e*^n a *  engedély átírása a jogutód nevére a 
dohánybeváltó felügyelőségnél haladéktalanul kérendő.

g) S a r ju  dohányt < másod term ést) nevelni 
csakis a felügyelőség utján a m. kir pénzügyminister- 
tól nyert engedély m ellett szabad.

Ezen engedély azonban csak az esetben kérhető, 
ha a dohánytőket valami elemi csapás megsemmisítette, 
de még elég jó .o r  arra nézve, hogy a lerágott anyá
tok után a sarjuhajtasokból nyert levelek beérjenek.

Beért és leszedett anyadohány után azonban sarju 
dohány nevelésére engedély nem adatik, mert a rósz 
anyagot szaporítani a kincstár érdekén kívül fekszik, 

j* i á l á l l é k k a a  dohányt szárítani tilos, 
i) Hazája jav át szivén hordozó minden honpolgár 

önszántából is amennyire tőle telik, azon lesz, hogy 
az aunyir.i elharapódzott d o h á n y - c s e m p é s z e t  Ta
láltára megszűnjék.

A még hátralevő teendők és tudnivalók a IV -ik  
számú (ntolsö) hirdetményben fognak közhírré té te tn i.

Magyar kir. dohánybeváltó felUgyelöaég.
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