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A „Magyar Dohány újság-* 
kiadóhivatala.

A pajtában való szárítás és idő;árásunk.
Kp úgy mint a nyár illetve az egész 

esztendő folytonos szeszélyes, hirtelen vál
tozása volt az időjárásnak, úgy az ősz is, le
vonva az ő hosszantartó folytonos száraz
ságát, mely szintén a rendkivüliségekhez 
számítható. E hó 8-ig a lehető szép meleg 
napok jártak, de e hó 8-án hirtelen lan
gyos harmat forma esőre változott, esni 
akart, de úgy látszik elfeledte a régi, ez 
idő tájbani rendes szokását folytatni, ne
vezetesen esni; és továbbra is megmaradt 
makacs szárazságánál, és e hó 9-én vál
tozásul egész hidegre, orkánszerü szelekkel 
és az addig rendes 20—25 R  fokú meleg 
hirtelen 8 fokra alászállott, mely már 10-én 
reggel 3 — 5 fokra sülyedt, 11-én ismét 
enyhült az idő és 10—15 fokra emelke
dett. ns most tartani lehet attól, hogy ezen 
száraz, szeles idő hosszasan fog tartani, a 
szegény gazdák legnagyobb veszélyére, 
mert valamennyi görtöró eszköz nem bírja 
kellően elaprózni azon rendkívüli göröket, 
melyek most a buzavetés alá szántott föl
deket borítják.

Gazdáink nem is merik már a búzát 
csávázni (óltani) sem, mert attól tartanak,

hogy az oltás által megnyirkult búzák, a 
por nélküli rögös száraz földben meg fog
nak taplósodni, és elromlam ; én is osztom 
e nézetet. De a mennyiben az idő ennyire 
előhaladása miatt, már c?ak vetni kényte
lenek vagyunk, talán jó lenne, ha csak szá
raz mészporral a búzát vetés előtt behin
tenénk, vagy pedig szokás szerint beoltani, 
és az oltás után teljesen kiszárítani, és 
azután úgy elvetni.

Máskülönben azt tartom, hogy a szá
razba vetett búzák nincsenek annyira ki
téve a megüszögödésnek mint a nagyon 
esős időben vetettek.

A szegény gazda közönség helyzete 
igazán kétségbeejtő. A rendkívüli hosszas 
szárazság miatt az egész országban repezét 
nem is vethettek, és egyáltalában az össz- 
vetés munkája nagyon szomorú képet nyújt.

De a szabadbani dohány szárításra 
volt ám száraz idő a kelleténél is több — 
és kétségtelen, hogy azt ez őszön be le
hetett szárítani.

Lássuk már most, hogy azokkal a do
hányokkal, melyek a pajtában száradtak, 
és melyeket a pajtában félszáradt állapot
ban elhelyezek, hogyan kell elbánnunk.

Az árnyékbani szárítás tulajdonkép a 
dohánynak a legokszerübb szárítási módja, 
itt a dohánylevelek szél, nap, nedvesség 
és fagytól teljesen megóvatnak, és a le
velek kiképeztetése azon czélnak megfe- 
lolőleg történik, a melyre természetes mi
nőségüknél fogva alkalmasak.

Hogy az árnyékbani szárításnál a do
hány több munkát s gondosabb kezelést 
igényel, az tagadhatlan, de ezen fáradság 
a dohány hasonlithatlan jobb minőségében 
gazdagon van kárpótolva.

Az árnyékbani szárításnál első kellék, 
a szükséges számú és a czélnak megfelelő 
pajta mennyiségek, de a pajta mellett még 
mindég megkivántatik a szakértelem és 
kellő szorgalom kifejtése.

Mindég szem előtt kell tartani, hogy 
az árnyékbani szárításnál mindig megki
vántatik, hogy uz a dohány, a melyet a 
pajtában szárítunk, t e l j e s e n  é r e t t  
l egye n.

A kerti levelek, a melyeknél a nagyon 
világos szin nagy szerepet játszik, mindég 
inkább száríthatok a szabadban, mint más
féle dohányok, különösen a szivar borító 
levelek, melyeknek egyáltalán csak is ár
nyékban kell száradniok.

Hogy miként kell az első stádiumban 
elbánnunk az árnyékbani szárításnál a do
hánynyal, arra most nem térünk ki, ez 
most már nem is időszerű, de azt hiszem, 
ezt annak idején kellően kifejtettük.

A beszárad ásnak fokozott, egyenletes 
előhaladására nagyon ügyeljünk s ha azt 
tapasztalnók, hogy gyorsabban halad, mint 
kellene, a mely körülmény száraz, szeles 
időben hamar beállhat, tartsuk a szárító 
pajtákat gondosan elzárva, hogy a szárító 
szelek be ne hatolhassanak, éjjelenként 
pedig, főleg, ha harmatok járnak, nyissuk

ki az ajtót, ablakokat, hogy a dohány 
kissé megereszkedve, visszanyerje simulé
konyságát.

Ha ellenben a levelek tartós esőzés 
folytán (a mire, — fájdalom — most egy
előre kilátás nincs, azonban bekövetkez- 
hetik) kelletén túl megereszkednének, kellő 
szellőztetés által igyekezzünk megszabadí
tani fölösleges nedvességüktől, de ezt 
gyorsan kell megtenni, mert ellenben do
hányunk meg is fog penészedni de el is 
rothadna.

Mig a dohány teljesen ki nem száradt, 
mindig a ritka szárító aggatásban kell 
hagy maradjon.

Beszáradtnak pedig csak akkor mond
ható, ha középbordáik kemény fásak let
tek s a levél szárnya egyenlő szép, piros 
szin mellett lágy, száraz tapintatu, nyulé- 
konynyá lett.

A száritó aggatásnak nemcsak az ár
nyékban szárított dohány vettetik alá, ha- 
lianem a szabadban szárított is: a különb
ség csak az, hogy a napon szárított do
hány száradásának egy részét künn a na
pon nyerte már, és igy ezzel kevesebb 
időt keH, hogy a pajtában szárító aggatás- 
helyzetében legyen, addig tökéletesen be 
nem száradt dohánynak több idő kell.

A szárító aggatás az idő és dohány
fajta minőségéhez képest 5—6 hétig tart.

A lehetőségig arra kell vigyázni, hogy 
a beszáradásnál, a beszáradási folyamat 
lassú, fokozat egyenlő nedvességi fokban 
tartassák meg.

Sohase lehet eléggé figyelmeztetni a 
kertészeket arra, hogy a pajtában gyakran 
nézzenek szét a felaggatott dohány közt 
és a hol a szükség mutatkozik, azt egy
mástól, illetve egymás közeléből eltávolí
tani a leveleket, ha azok egymásba kúsz
tak, elhuzgálni, mert ilyen esetben kezde
nek ezek megpenészedni.

A tél beállta előtt meg kell a dohány
pajták tetőzetét vizsgálni és minden legki
sebb nyílást, a hol hó vagy eső behatolhat, 
gondosan megigazítani, mert az ilyen nyí
lások. vagy az ereszek alatt elfeledett nyí
lásoknál hóesés és szélfuvás alkalmával a 
havat a dohányra szórja, a mely hó az
után ott el szokott olvadni és a dohány
nak egy nagy részét tönkre szokta tenni. 
Azért legjobb most még a jó száraz idő
tájban ezt jól megfigyelni és a hiányosságo
kat most kiigazítani.

Az oldalnyilás, ablak, ajtó stb. mind 
úgy igazítandó, hogy azok légmentesen 
zárhatók legyenek, hogy ködös időben a 
pajtában lévő dohány a ködtől is teljesen 
megvédhető legyen, mert ez is nagy kárt 
okozhat a dohányban.

Az utóbbi időben nagy élénkség mu
tatkozik azon eszme iránt, hogy a dohányt 
mesterséges utón meg száríthassuk. Ezen 
nagyön nehéznek látszó eljárásnak sok 
igen fontos és hasznos oldalai vannak, a 
sok nehézségek mellett, de igen valószínű, 
hogy eljövend az idő és a látszó nehézsé-
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f é k  leküzdve lesznek, a folytoni javítások 
s rendszeresítések feltalálása után. A  ma

gyar-óvári gazdasági tanintézet már is sok 
haladást mutat fel ezen a téren, a hol is 
nagyobbszerQ kísérletek tétettek már ily 
módú szárítással.

D arócti Vilmos.

A kacsozásról.
A „Magyar Dohányujság“ folyó évi 

julius lö-iki számában ismételten felhívta 
a dohánytermelő közönség figyelmét a 
Erancziaországban újabb időben elterjedt 
azon eljárásra, hogy a kacshajtásokat nem 
törik le a tőről egészen, hanem csak úgy, 
hogy azok még az anyatövön függve ma
radjanak, miáltal uj kacshajtások keletke
zésének megakadályozása czéloztatik.

Úgy tudom, hogy e tekintetben R e i -  
t e r György dohánybev. hivatali kezelő még 
1886 bán tett a Gf. Csekonits-féle minta
ültetvényen kísérletet, melynek eredménye 
akkor nem felelt meg a hozzákötött czél- 
nak; de kiindulva azon tapasztalatból, hogy 
bizonyos dolog czélszerü voltának kipuha- 
tolására sokszor egy-két kísérlet nem elég
séges, mert sikertelenségéhez hozzájárul
hattak rendkívüli vagy épen ismeretlen 
tényezők: a folyó évben én is tettem kí
sérletet e kacsozási móddal több ujkigyósi 
dohánytermelőnél s többi között a gróf 
Wenkheim-féle dohánytermelési telepen 
Rimler Lajos uradalmi ispán ur szives tá
mogatása mellett, ki a dohánytermelés 
emelése körül különben is nagy tevékeny
séget fejt ki s ezen kísérleteim eredmé
nyét e nehány sorban kívántam az eziránt 
érdeklődők tudomására hozni.

Az összehasonlítás eszközölhetése czél- 
jából az ültetvényen hosszában több soron 
egyszerre törettem le a kacshajtásokat, de 
úgy, hogy azok minden második soron az 
anyatövön függve maradtak.

Egy idő múlva ismét megnéztem a 
tőket s azt tapasztaltam, hogy a letört, de 
a tőn maradt kacshajtások mellett kinőtt uj 
hajtások alig észrevehetőig voltak kisebbek 
azokénál, melyekről a kacshajtások eltávoli- 
tattak. Ez némi eredmény lenne, mely abban 
leli magyarázatát, hogy a nem egészen

T Á R C Z A .
Mint nyilatkoznak a szellemi téren 
kitűnt német szakférfiak a dohány él

vezetéről.
(Második közlemény.)

Streckfuss Adolf Berlinben.
Író, városi tanácsos stb.

Tisztelt Uram!
Ön híres írók véleményét kívánja hallani 

a dohányzásról, akkor hozzám épen nem jó 
helyre fordult, mert számos hiányzó jó tulaj
donságaim közül a hiresség a legkiválóbb. De 
azt hiszem, hogy a dohányzásról pártatlan és 
competens ítéletet mondhatok, mert gyűlölöm 
s ennek daczára megbüvölt.

A dohány lassan ölö méreg. Nagyatyám, 
ki egészséges volt mint a makk, de szenvedé
lyes dohányos, már 87 éves korában végel
gyengülésben halt meg. mindenesetre a do
hányzás következtében s én is, kinek vállát 66 
év súlya nyomja, érzem lassan ölő hatását, 
mert egyáltalán nem vagyok oly friss és erős, 
mint 40 évvel ezelőtt. Lehet ennél világosabb 
bizonyítékot nyújtani a dohány káros hatását 
illetőleg.

De még sem tudok a dohányzásról le
szokni ! Már kora reggel első dolgom szivarra

•) Elázó közleményt lásd a „Magyar Dohányujság*4 
19. számában.

letört kacshajtások az ui hajtások rovására 
még egy kis ideig táplálkoztak az atiyatő 
nedveiből; de ezen alig számbavehető 
előnynyel következő hátrányok állanak 
szemben:

1. A télig letört kacshajtások ragadós 
természetüknél fogva rátapadnak a mellet
tük levő levelekre, melyek azon a helyen, 
a hol érintkeznek, különösen a nagy me
legben, megpárlanak, illetve a leveleket 
természetes és egyenletes fejlődésükben 
megakadályozzák.

2. Ott, hol a letört kacsok véletlenül 
oly helyzetbe jutnak, hogy nem tapadhat
nak a szomszédos levelekre, hanem sza
badon lógnak, nagy szelek alkalmával — 
a minők az idén is uralkodtak — himbá
lódzás közben a szomszéd leveleket meg
sértik, súrolják s kisebb-nagyobb foltokat 
okoznak.

3. A tőkön függve maradt s a leve
lekhez tapadt kacshajtások némi akadályt 
képeznek a levéltörésnél, a mennyiben 
azokat sokszor előbb el kell távolítani a 
levelektől, mielőtt ezek leszedhetők.

Habár a felsorolt hátrányok teljesen 
ellensúlyozzák a kacsozás e módjának fen- 
nebb kifejtett csekély előnyét s czélszerüt- 
len voltának bebizonyítása további érvekre 
nem szorul: még sem hagyhatom emlitet- 
lenül azon rossz benyomást, melyet az ily, 
lelógó kacshajtásokkal tele tő reánk tesz.

Ha a föld tisztántartásától kezdve a 
kész leveleknek nagyságszerinti rendezé
séig a dohánykezelés körül előforduló min
den munkánál az anyagi előnyök mellett 
a szépészeti szempontok is figyelembe vé
tetnek : úgy azok bizonyára ezen munkák
nál is jogosultak.

Kohánifi Hóhért
doh. bev. hiv. í'önok B.-Csabán.

A dohány szigorú leltározása*)
(Befejezó kózlemény.)

Többen hangoztatják, hogy a kerti te
rületek apró birtokosok kezében vannak és 
hogy 3 — 400 □ölével sok bajr. költséget okoz 
és nagy a csempészete; ez áll, hogy sok a

*) Előző közlemények a „Magyar Dohány újság* f. 
év| 18. és 19. számában

gyújtani s este csak akkor teszem el, ha aludni 
megyek. Ha egészséges vagyok, a szivart nem 
tudom nélkülözni. E szép verset:

Beteg volt a béka három napig.
De hála istennek most már pipázik, 

mindenesetre nekem írták.
Csak az evésnél teszem el a szivart, az 

ivásnál —  talán chocoládét kivéve —  nem 
nélkülözöm.

Hát még a munkánál! Mennyire felizgatja 
a szellemi tevékenységet a jó szivar! Mennyire 
erősbül a phantasia ! Az elóhömpölygö kék 
füstkarikákból a legvidámabb képek tűn
nek elő!

A lassan ölő méreg elbűvölt! A Rajnavi- 
déki, ha kötvényben szenved s az ivástól 
eltiltják, igv énekel: „Megiszom borocskámat,
S szenvedek fájdalmakat."

Ugyanezt mondom a dohányról, még ha 
Ausztriában a leggvötrelroesebb gyötrelmeket 
szenvedem is egy trafik szivar elszívásánál. j

Alázatos szolgája
Berlin 1889. nov. 6.

Strcckfuss Adolf.

Dr. Eslenbarg A. Berlinben.
Tanár a berlini egyetem orvosi karán.

Berlin 1890. julius 6. 
Tisztelt Doctor ur!

Bocsásson meg, hogy múlt év október 
30-án kelt levelére még csak most adom meg 
a sokáig halasztott választ. Az Ön által fel

munka vele, de a költséget behozza az anyag 
értéke, a csempészet pedig elnyomható és an- 
nél fogva a sok munka már magában nem 
marad elég oknak arra, hogy a becses anya
got kiküszöböljük, s mert kevesebb a baj a 
rosszabbat, hogy ezt tartsuk meg. Ellenkező
leg biztosítsuk a legjobb anyagot a legszegé
nyebb népnél.

A másik fő ok, melyért czikkem szól és 
mely szinte a szigorú léltározással függ össze, 
az, hogy eszmém az lenne, miszerint a pénz
ügyőrség is hasonló leltározással bizassék meg, 
mert e czélra, ha általánosabbá tétetik a leltá
rozás, vagy ha nagyobb kiterjedésű kis ter
melés lenne, mindenesetre szükségessé fogna 
válni (bár ha e czélra tisztviselők felvétele is 
teljesen kifizetné magát) mégis tekintve azt, 
hogy e tisztviselők állása csak ideiglenes le
hetne, czélszerübbnek tartanám a pénzügyőr
ség felhasználását, de a munka minőségét te
kintve általában csakis ezen közegek vannak 
arra hivatva, hogy e functiót teljesítsék, ók 
egyébb rendőri szolgálatot is teljesítenek a 
jövedéknél mely nem csekélyebb s hasznosabb 
a dohánynál, a mi a képzetséget illeti a do
hány leltározáshoz, annak eddig is gyakorla
tában voltak, s azt, hogv annvi eredményt fel
mutatni ezelőtt nem tudtak mint a tisztviselők, 
csak annak tulajdonítható, mert a beosztás és 
a módozat \olt rósz, de ezért inkább a ve
zetőségüket illetné felelőség, ha egyáltalában 
valaki azért, mert módszere nem elég practicus 
és eszél vés vagy nem elég erővel rendelke
zik, mulasztással volna vádolható.

A leltározásnál a tisztviselők mellé be
osztott pénzügyőrök nagyobbik része teljes e 
czélra alkalmas képességet árult el. Hogy ők 
némileg venakodnak a leltározástól, annak oka 
nem a megbízhatóság hiánya, hanem annak 
tulajdon tandó, hogy a leltározás által ők jö
vedelmi forrásuk nagyobbik részétől teljesen 
elütve vannak, mert a jövedéki áthágások meg
szűntével a feltedezés lehetősége s igv a bír
ság is elesik, nekik tehát, kik ez óriás csem
pész vidéken könyökig durkálhattak a b rság- 
ban, azt hiszem nem fekszik érdekekben az, 
hogy a kihágások megszűnjenek és ezért a 
pénzügyőrnek nem lehet czelja a leltározás 
sikere.

Ha valamely eljárás őket a jó módtól 
bűneik nélkül szegénységbe taszittatja, ók 
ez eljárásért természetes, hogy nem rajong-

vetett kérdések rendkívül érdekesek és fonto
sak és sokkal behatóbb és tüzetesebb feleletet 
igényelnek, mint a minőt én ily alakban és e 
pillanatban adhatok. Én természetesen csak az 
orvos és különösen az ideggyógyász szempont
jából ítélhetek a dolog felett. Ezen — meg
engedem korlátolt és egyoldalú —  álláspont 
folytán a főkérdés lényegében már meg van 
oldva azáltal, hogy én igen gyakran vagyok 
kényszerítve a dohányzást egyszer s minden
korra, vagy hosszabb-rövidebb időre eltiltani, 
avagy korlátolni, míg a dohányzást ajánlani 
csak elenvészÓleg kisebb számú esetben talál
tam szükségesnek. Mindenesetre fordul elő ki
vételképen ily eset, például mull évben fel
tűnő jó hatást gyakorolt a dohányzás egy iz
gatottságban és makacs nervosus álmatlanság
ban szenvedő hölgynek. Azt is el kell ismer
nünk, hogy nagyon ingerlékeny, nyugtalan és 
folytonosan tépelödó, vagy hvpochondrita ön- 
kinzásra hajlandó természetüeknél a dohány
zás culmináló hatásában van valami Örömet, 
könnyebbülést hozó és hogy ily egyéneknél a 
dohányzás élvezete előnyösebb mint minden 
más (pld. alkoholos szerek) élvezete. Minden 
más bajok között a legkisebb baj! Ha még 
megemlítem, hogy a jó szivar az emésztésre 
néha jótékonyan hat, akkor mindent felemlí
tettem, amit az én — ismétlem korlátolt és 
egyoldalú —  ideggyógyászt álláspontomból a 
dohány dicséretére felhozhatok.

A burnótozásra nem terjeszkedem k i ; 
még ma is vannak oly orvosok, (nevezetesen 
az idősebb generátió közt), kik helyi fájdalmas
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hatnak és ugyan váljon teszem fel müveit 
pályáknál is p : o : az orvosokról szóllva ér
dekükben feküdnék-e nekik kik a gyógykeze
lést egyenesen azért tanultán, hogy abból ma
gokat lentartsák. hogy a betegségek egyszerre 
teljesen megszűnjenek, hogy az emberek p: 
o :  élve kerüljenek a menyországba szűz do
hány’ pipálni; (én ugyan azt tartom szíve
sebben kellene fizetnem az évi taksát, ha foly
ton egészségben tartanák az embert; de p : o. 
a tömeg hallani sem akar arról, hogy fizes
sen, ha nem beteg) tehát csak a gyakorlati 
felfogás dolga, s miért vessünkkövet valakiie, 
ha nem akar közérdeket ösmerni addig, mig 
a közön maga maradna ki.

A gyakorlati felfogás sok féle s mindég 
Önző, a tudomány csak egy czél az igazság 
felé; váljon teszem fel a mérnök, ki egy 
privát pálya dijat akar elnyerni, azon töri-e 
a fejét, hogy fejlessze rendszeresen, fokozato
san a tudást és egy hatalmas müvet alkosson, 
vagy azon, hogy oly oly müvet alkosson, mely 
a pálya díj adó ízlésének megfeleljen, tehát 
hódol a schwindlinek; igy vagyunk mi min
dennel ma midőn a tudományt csak az egye
temen ápolják önzetlenül, lassan fokozatosan 
fejtesztve, építve, nem törődve azzal, hogy ju
talom lesz-e vagy nem, mert tudják, hogy kü
lönben a tudományban is folytonossági hiány 
állana elő, mint a szegény finanezok fején 
igen gyakran. A kik az egyetemről tanulva a 
világba szétrepülnek, abból a mit tanultak, 
élni akarnak és ennek is teljes a jogosultsága, 
mert élni kell s a szegény finaneznak is élni 
kell ; az hogy a tanult ember nemesen alkalmazta 
tudományát mint p. o. az orvos, az az ő művelt
ségének köszönhető s hogy a fizető emberek n i- 
ként kívánják a munka alkalmazását, az szintén 
utóbbiak műveltségi fokuktól függ. mely a 
tiszta lelket, lelkiösmeretet neveli, mely a köz)ó 
és lelkiösmeret szavát érti. A pénzügyőr is, 
ha van műveltsége és megélhetési módja, nem 
a contrabontnak, hanem a csempészet elnyo
mására fog törekedni, mert az ellenőrzés csak 
azon czélból, mi eddig pénzügyőré volt. hogy 
telf dezések tétessenek, nem fekszik a kincs
tár érdekében, mert mindent felfedezni nem 
lehet és állíthatom, hogy daczára e vidéken 
1 — 2000 q bizonyara évente elcsempésztetett, 
alig hiszem, hogy 2 —300 métermázsánál több 
lett légyen abból felfedezve, ez a pénzügyör-

(ideg) afíectióknal javulást várnak tőle, de ez 
már túlhaladott álláspont. A túlhajtott dohány
zás, más rósz oldalaitól eltekintve, hogy az 
idegekre káros behatást gyakorolhat, mindenki 
által elismert tény, csak az a kérdés, hogy 
mit nevezünk „túlságosnak* s e kérdésre ter
mészetesen általánosan nem, csak individuali- 
ter lehet felelni. E kérdéssel itt tüzetesebben 
nem foglalkozhatom, ennek kimerítése kü
lön tárgyalást kiván. De különösen hangsú
lyozom, hogy vérszegény, gyönge alkatú, ide
ges személyeknél soha sem gyakorolhatunk 
elég elóvigvázatot, és soha sem szabad a fej
lődés teljes befejezte előtt megkezdeni és kü
lönösen bűnnek tartom gyermekeknek meg
engedni a dohányzást, sőt erre őket felbáto
rítani, mint ezt különösen a nagyvárosi szülők 
gondatlansága, frivol hiúsága és ostobasággal 
határos eljárása folytán észlelhetjük. Azt is fel 
kell említenem, hogy a szivgyengeségben és 
szivmükÖdés-szabálvtalanságban és ennek kö
vetkezményeiben szenvedőknek határozottan 
tartózkodni kell a dohányzástól, valamint a 
szivasthmatikusoknak is, miután ily betegségek 
egvszerüen a dohánvzástól való tartózkodás 
folytán gyógyultak, minden más gyógyszer 
nélkül. Fogadja ön ezen töredékes értesítést 
szívesen, mint jóakaratom jelét, melyet bő
vebben kifejtenem szűkén mért időm nem en
gedte meg.

Tisztelettel 

Eulcnburg A.

ség adataiból kitetszik, t.hát a czél az, hogy 
az ellenőrző pénzügyőrség úgy szerveztessék, 
miszerint eljárása az áthágásokat tegye lehe
tetlenné.

A módszer megvan a leltározás által, az 
ember is meglesz, ha annak existeniája nem bír
ságról lesz függővé téve, meit akkor a czél 
nem a csempészet szünete, hanem fenntartása 
marad. A dupla napidij s útiköltség a kellő 
hatást megteszik.

L' gyenek bizottságokba felosztva leltáro
zásra és adassék 1— 3 bizottságnak egy fel
ügyelő tisztviselő.

Végre kivántassék a pénzügyőrtő némi qua- 
lificatió is (teszem 4 osztály), mert a szakgyakor
lat sem adhat meg mindent, nem ad kellő 
műveltséget mindent gyakorolni nem lehet, egy 
élet összesen is kevés.

Ezred évek tudásának leírását negligálni 
senkinek sem szabad, de miként is akarná valaki 
azr, ami elmúlt, gyakorolni — azt csak tudni 
lehet, tehát a tudomány is kell, hogy a praxis 
sem adhat józan észt és a practikus ember 
csak kiművelt eszü ember lehet. — Stanley, 
Petőfy elárulták müveikben, hogy könyvekből 
is tanultak, tehát a legnagyobb gyakorlat em
bere sem nélkülözhette s a nélkül Petőfy is 
fél ember lett volna. Iskolában gyakorlatban 
tanulni kell, ez úgy jár együtt, mint a gya
korlat az elmélettel, a mi nem más, mint 
hogy cselekedeteinknek és a jelenségeknek okát 
is ösmerjük és nemcsak látás, szokás, utánzás, 
hanem gondolat utján is tudunk cselekedni. 
Váljon mi lett volna p. o. ha Moltkének elő
ször el kellett volna veszíteni Szedánt, hogy 
később megnyerhesse stb. és nincs ma létjo
gosultsága egy orosz czár azon mondásának, 
hogy abból lógjuk megtanulni mások megve- 
rését, hogy bennünket sokszor megverének.

Ha az ember oly helyzetbe kerül, a mit 
még nem tapasztalt, csak az elmélet segít, te
hát az elméleti készültség sem nélkülözhető s 
ép oly jogosultsága van, mint a praxisnak, 
melyet az elméletnek kell igazgatni és nem 
megfordítva, sőt elhatározó pillanatokban p. o. 
teszem fel egy háború válsága pillanatában a 
helyes elmélet óriássá növekedik a praxis 
előtt, melynek elébb át kell élni mindent.

Az álpraxis dühöngő kinövése, mely min
den tanultat, tudományt lábbal akar taposni, 
a mely az akadémiákat körmeivel szeretné

Köraer Ernő tanár Martlnlkenfeldében Berlin mellett
festő.

MartinikenfcIJe Berlin mellett 

1889. nov. 1.
Igen ttsztelt szerkesztő ur!

Midőn ma reggel október 30-án kelt be
cses levelét kinyitottam, ép a párizsi kiállításra 
tett tanulmányúimból visszatérve, 8 napi szü
net után gyönyörrel gyújtottam rá az első 
szivarra. Lathatja tehát ebből, hogy bár be
csülöm a dohányt, mégis bizonvos súlyt he
lyezek rá, hogy időnként — különösen uta
zás közben — tartózkodjam a dohánvzástól; 
egyrészt mivel nehézségekkel jár a megszokott 
gyenge szivart magammal hordanom, másrészt 
mivel e kis nélkülözés a függetlenség bizonyos 
érzetével jár.

Keleti hosszabb tanulmánvutam alatt kü
lönösen a Nílus mellett egy könnyű cigaretta 
azonkivül, hogy jól esett, kitűnő szolgálatot 
tett rovarok s más ily helyi kellemetlenségek 
ellen. Nézetem tehát a dohányzásról:

Mérsékelten élvezve a dohányzás kellemes 
érzettel jár, mely elősegíti a szellemi tevé
kenységet, a mérsékletien dohány élvezete a 
dohányzót a szokás rcbjává teszi és ártalmas 
az egészségre.

Mély tisztelettel 
Koerner Ernő.

szétszedni, nem fogja magát soha fentartani. 
úgy, mint p. o. dől Össze fele ma már Ame
rika schwindlije és épül ott is az Önzetlen tu
dás és cselekvés ideálja.

Ma, midőn mindenütt tudást várunk, egy 
pénzügyőrnek, ki közérdeket tartozik képvi
selni, szükséges, hogy lelke is ki legyen mű
velve, ne csak a keze. Egyébiránt nem oly 
fekete az ördög, mint a milyennek festik; 
mert a pénzügyőr sem hányt-vetett népség, 
ma már nagy része kiszolgált katonákból áll, 
ezek oly elemek jó vezetés alatr, hogy azokat 
egy tisztviselő sem igen szárnyalhatja túl; s 
mi követ lehet dobni azon elemekre, melyek 
kereskedésből stb. mai napság kiesnek, midőn 
fele kereskedő és iparosnak is alig van helye, 
mint a mennyi tényleg van, váljon a 4 osz
tályú qual fikationalis hivatalok állománya 
mennyivel különb, mely méltóságot kell ezek
nek viselni addig, mig hivatalba juthatnak? 
Váljon nincs-e igen sok hivatal, amelyek fog
lalkozása olyan, hogy gyanusittatik, nem kell 
messze menni.

Én tehát határozottan állítani merem, mi
szerint a pénzügyőrt teljesen lehet a leltáro
zásra felhasználni.

Három pénzügyőrrel volt dolgom és ezek 
közül a rendkívül ügves Szűcs Károly és az in
telligens Jackó Árpád teljes elÖsmerést érde
melnek, tehát kevés közül is sok jóra lehet 
köztük akadni.

Függelék gyanánt nem mulaszthatom el 
még a következőket megjegyezni:

A leltározónak legyen arra is gondja, 
hogy egy-egy községben az anyadohány tö
résének legnagyobb foka mikorra esik és 
akkor gyakrabban kell ott. megjelenni, mert 
ilyenkor lehet legtöbbet veszteni a biztosí
tás alól.

A kacsdohányok törésének napját pedig 
ha látja, hogy érik, ahhoz képest táblánkint 
határozza meg egy napra s ne hagyja csipe
getve letörni.

A dohánytörés községenként nem egy 
időben eszközöltetik, úgy a talaj, mint a kiül
tetés ideje miatt, mig ellenkezőleg egy-egy 
község termelői együtt dolgoznak, már csak 
azért is. hogy magukat egymástól elmaradni 
nem engedik, azért egy egy község egyenlő 
talaján rendszeresen egvidőbe indul neki az 
aratás dandárja.

Csakhogy némelyek többféle czélból nem 
törik a leveleket egyes részletekben rendes 
időközökben az ültetés napjai és éréshöz 
arányitva, hogy — teszem fel — egy szakasz
ban 4— 5 sort learatnának, hanem részint azért, 
mert sokféle fajt termelnek, a hamarább érő 
babosodóbb fajt, vagy muskatályt a sorok kö
zül kitördelik stb., részint úgy osztják be, 
hogy mindennap egy-két zsinórt törnek s fűz
nek fel.

Igv aztán ugv a learatott sorok és raeny- 
nviség szemmel tartása nehéz (bár egyáltalán 
nem lehetetlen), valamint a szárazsági fok 
szerint való nyilvántartása is meg van nehe
zítve, mert a hány a zsinór, annyi a színe a 
dohánynak is.

Ily helyek gyakori felkeresése niellett 
azonban a leltározó nem húz rövidet.

A fontoláskor igen előnyös, ha az illető 
ismeri az egyes fájok alakját és színeit, ne
hogy valaki anya helyet aljat, kis anyalevelek 
helyett első szedésÜ kacsot stb. választhasson. A 
szin tudniillik következő: a legvilágosabb sárga 
szinü a kapaalj s igy felfele mind sötétebb; 
az aljdohányok mind sárga szinüek vagy hal
ványak.

Az anyadohány bármily sötét, szine mégis 
a sárgászöldbe játszik. A hegy legsötétebb.

A kacsdohány mindenkor a legsötétebb és 
sötét-piros szine nem sárgába, hanem fekete
zöldbe játszik.

Itt mellesleg megjegyzem, hogy a kacsot 
úgy nevelik, hogy a tőke minden oldalhajtá
sát kivéve, a legfelső hármat meghagyják, mi
után a virágbugát és 3—4 hegylevelet le
törnek.
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Határozottan állítható, hogy ama 4— 6 
kacslevél sokkal szebben fejlődik, mint az 
anyahegy, mely meg nem nőne az oldalhaj
tások funktiója miatt.

És n ivei a kacs oly erővel s gyorsaság
gal hajt, hogy azt letördelni csaknem képte
lenség és még magfejlődés előtt is fejtik ; haj
landó volnék hinni és kísérletet tenni arra, 
hogy a nedvesség is tápszer, mely a száron 
feltut és a 4 —6 hegylevelet növeli, nem 
vnnja el a tápot a törzslevelektől, mert a mag 
letörése által megspórolt s visszaszivárgó táp
anyag egv része is a természetes fejlődéséhez 
elegendő, sőt sok és fel sem használtatik.

Az alaknál az alj m indenkor leggöm bö- 
lyübb, a kacs leghegyesebb.

A rra, hogy ezeket csak a fontoláskor 
szedje szám ba, az illető reá nem ér.

A leltározás olyan, mint a hólavina, 
mely minél ltjebb jön a hegyről, annál na
gyobb, az is, minél jobban közeledik az idő 
a fontolásig, annál jobban szaporodnak a zsi
nórok ét akkor már hetenkint 450 — 80 termelő 
dohánvánát többet összeolvasni nem lehet s 
egv-egv nagvtermelőnél egv-egy napig is eltart.

Azt, hogy a leltározónak mi a rendes 
teendője, megmondja az utasítás, én csak a 
specziá’is eseteket a jövedék érdekében felso
rolni tartottam feladatomnak.

Végre: tartson az illető kemény munkára 
számot, legven a felekkel teljesen nyugodt, 
igazságos, apró bosszantásait észre ne vegye, 
ha sértése az eljárás tekintélyét veszélyezteti, 
lehet ugvan jegyzőkönyvezni, de jobb a felet 
felvilágosítani s bocsánatkérésre szorítani

A bíróság előtt egy ember csak egy tanú 
és sok lúd disznót győz, biztos lehet in- 
denki, hogv az elhatározó pillanatban annvira 
magára marad, hogy még védő hatósága is 
kénytelen lesz elfordulni tóle.

Teljes pontos részleteken kell alapulni az 
előirányzatnak (fontolásnah), mert ha a  leltá
rozó nem biztos abban, hogy a félnek mennyit 
kell beadni, akkor persze engednie kell, hogy a 
termelőt ok nélkül dilemmáim ne sodorja : azért 
történik rósz előirányzatnál, hogy a  felvételnél 
mindenkor többet szállítanak be néha ~>0 -  100 
százalékkal.

A mit, ha a  termi lő előre megsejt, akkor 
a felügyelet elhanyagolása által annak káros 
következése is lehetne, vagyis a nyári leltározás 
és szorgalom gyümölcsét a fontolásnál ereszti 
ki kezeiből a leltározó: a  mit a vámon nyert, 
a  réven vesztené el é» igy hiába dolgozott.

F ejér  Viktor.

Dohánytermelési kísérletek a magyar- 
óvári gazdasági akadémiánál.

(Befejező közlemény.)
Az régi tapasztalat, hogy bizonvos rosz- 

szul ego dohányok idővel jobban égőkké vál
nak ; szintúgy ismeretes az is, hogv bizonyos 
rosszul égő dohányok erősebb fermentatió 
után jobban égőkké lesznek, amit csakis úgv 
lehet megmagyarázni, hogy a dohánvból bi 
zonyos szerves vegyek a hosszabb ideig való 
eltartás közben lassú elégés folytán, vugv pe
dig az erősebb fermentálónál beálló nagyobb 
mérvű oxvdatió következtében kipusztulnak.

Állításom bizonyítására szolgáljon a kö
vetkező tapasztalat:

1876-ban dr. Kosutánv 150 magvar do
hányt elemezett és vizsgált meg egvébb tulaj
donságokra, igy többek között 108 dohány
nak az égése is meghatároztatott. A megvizs
gált dohányokból fennmaradt levelek átadattak 
a növény termelési gyűjteménynek, ahol egv 
szekrényben elhelyezve mai napig megvannak : 
ezen dohányokat égési tulajdonságukra az idén 
vizsgálat alá vettem és a rosszul égő dohá

nyoknál részben igen nagy változást találtatni, 
amint az a következő táblázatból kitűnik;

A dohány A d o h á n y  é g é s e
származási helye 1878-ban 1890-ben

Nagy-Osz roaz igen jó
('soka éppen nem ég roaz
•Iá/.óva rósz rósz
Mindszent nem igen jó jó
N*gy-Tárká»y rósz meglehetős
Kárász nem »*g jo
Pouibrád igen rósz rósz
Jászkisér nem ég meglehetős
Halas roaz meglehetős

jóRakauuz rósz
Biliét alig ég igen jó

Paszab igen rósz ideig ég de ha
muja fekete.

Nagy-fécsa rósz meglehetős

Ha csakis a chlor tenné egyedül rosszul 
égővé a dohánvokat. akkor azoknak égésében 
változás nem állana be, bármily hosszú ideig 
tart;.ssck is el a dohány. Igen fontos dolog ''olna 
tehat annak megállapítása, hogv az ország 
mely vidékein teremnek oly dohányok, me
lyeknek égése idővel megjavul, s hol azok. 
melyek égése mindvégig tosz marad; ez utóbbi 
helyeken a dohánytermesztést egyszerűen be 
kellene szüntetni.

Kiváló fontossággal bir továbbá azon kö
rűiméinek kipuhato'a&a, melyek között a do
hány égése emelkedik vagy csökken. Ezen 
kérdés tanulmányozási jelenleg, midőn a szi
vart mgyasztás oly jelentékeny, sokkal nagyobb 
fontosságú, mint volt annakelőtte; mert tud
valevő dolog, hogy a pipadohányoknál ko
rántsem játszik a jó égés oly nagy szerepet, 
mint a szivarnak szántaknál.

Tekintettel a dohány égésének nagy fon
tosságára. nagyon természetes, hogv kísérle
teinknél e kérdésre is kiterjesznedtünK; az 
eredményről azonban csak a jövő évben szá
molhatunk be, mert a kísérletek még nincse
nek befejezve.

*  **
Belejezve a dohán\ termelési kísérlet'./ is

mertetését, legven szabad még néhány szót 
mondanom a kísérletezés közben szerzett azon 
tapasztalatomról) hogy miképen lehetne a do- 
hánvtermelési kísérletezést olv módon ren
dezni. hogy abból a dohánytermelő közön
ségnek és az egyedaruságnak szembeötlő haszna 
legven; mert azon kísérletek, amtiveket én 
ezideig S z i l  áss  v Z o l t á n  tanársegéd ur 
közreműködése*ei végeztem, csak nagvon cse
kély mértékben járulnak azon számos, igen 
fontos kérdés hclves megoldásához, amelyek 
tisztabahozatalatól függ dohánytermelésünk fel
virágzása, jövedelmezővé válása.

Igaz ugyan, hogy az ügy iránt érdeklődő 
dohánytermelő közönség kísérleteink iránt elég 
érdeklődést tanúsított, azt nagy jóakarattal 
fogadta, de ennek ióokát én abban kere
sem hogy ezelőtt még annyi se történt, 
mint a mennyit mi tettünk. Nem helytelenül 
alkalmazott szerénység, hanem eddigi ez irány
ban való működésünk objectiv megítéléséből 
jutok e következtetésre, s annál inkább me
rem azt mondani, hogy eddigi tevékenységünk 
eredménye magában véve nagyon csekély, mert 
meg vagyok győződve, hogy ha a világ első do
hánytermelője van a nu helyünkben és csak 
azon eszközökkel rendelkezik, mint amelyek
kel mi jelenleg, szintén nem fog nagv ered
ményt felmutatni.

S i k e r e s  m ű k ö d é s t ,  o l y a t ,  m elv-  
bő? a d o h á n y t e r m e l ő  k ö z ö n s é g n e k  
é s a z e g v e d á r u s á g n a k  k é z z e l  f o g 
h a t ó  h a s z n a  van,  c s a k i s  e g y  k e l l ő e n  
f ö l s z e r e l t  d o h á n y t e r m e l é s i  k í s é r 
l e t i  á l l o m á s  f e j t h e t  ki.  Egv ily állo
más feállitását részemről elkerülhetetlennek tar
tom ; lám a németeknél a dohánv korántsem 
játszik oly nagv szerepet, mint nálunk, mégis 
— latva a dohánytermelés elmaradottságát — 
szükségesnek tartották egy dohánykisérleti ál
lomás felállítását, mely elegendő anyagi és er
kölcsi támogatással — subventionáljá az állam,

a strassfurti káli kereskedők és a dohányter
melők — ezidén Karlsruheban életbe lett lép
tetve, s J ü s t  tanár vezetése alatt már műkö
dik is.

Ha mi egyszerűen bevárjuk, hogy mit 
tesznek a németek s azok tapasztalatait igye
kezünk hasznunkra fordítani: akkor mindig 
csak utánuk sántikálutik, s igen sokszor arról 
fogunk saját kárunkra meggyőződni, hogy ami 
jó Németországban, az nem okvetlenül jó mi- 
nálunk is.

Reánk a hazai viszonyok tekintetbe vé
telével végzett kísérletek bírnak első sorban 
fontossággal, s ezek csakis hazai kísérleti ál
lomáson es/.közölhetők; ezért van szükségünk 
egv jól fölszerelt dohánykisérleti állomásra. A 
dohánykisérleti állomás feladata lenne, a do
hán vterm lő gazdák közreműködésével, ter
melési kísérletek útján meghatározni, hogy ha
zánk egyes vidékein minő dohányfajták ter
melése volna a legmegfelelőbb? Megoldani 
azt a kérdést: vájjon a meglevő csakugyan a 
legjobb-e, vagy ped g létezik más, jobban be
váló fajta ? Megállapítani: minő változást szen
vednek a különböző talaj- stb. viszonyon kö
zött az egyes dohánvfa)ták ? minő tenyésztés 
felel meg az egyes dohányfajtáknak? minő 
mivelés, trágyázás mellett terem a dohánv 
többet és jobbat ? Meg vagyok győződve, hogy 
a gazdák közül igen számosán vállalkoznak 
ilv kísérletek végzésére, Csak legyen valaki, aki 
a kísérleteket rendszeresen vezeti, a gazdákat 
nvndeu szükségesben tájékoztatja, amire csakis 
egy állomás vezetője lehet hivatva.

Az állomás feladata lenne továbbá, kipu
hatolni : minő hatással vannak az egyes trá
gyafélék a dohánvra ? minő körülmények be- 
folvásolják a dohány égését ? mi módon le
het a rosszul égő dohányokon segíteni? Ki
próbálni a különböző szárítási módokat, meg
állapítani az egyes dohányoknak leginkább 
megfelelő fermentatió*.

Azt hiszem, mindez elegendő fontos kér
dés, és anu fő: gyakorlati érdekű kérdés, 
melynek megoldása nagyot lendítene dohány
termelésünkön. Nem elméleti érdekű és értékű 
kísérletek, búvárkodások számára kellene az 
állomás — mert erre a c/.élra a mai viszo
nyok között nem volna a költség megszerez
hető —  de a gyakorlati érdekű és értékű kér
dések megoldásával foglalkozó állomás költ
ségei nagy kamatokkal térülnének meg, s ezért 
merem ennek felállítását a mai pénzügyi vi
szonyok között is javasolni.

Cserháti Sándor.

Mezőgazdasági levelek.
Már egv más alkalommal kifejezést adtam 

azon nézetemnek miszerint a dohánvföld trá
gyázásánál, hogv ha, amint szükséges is; ezen 
fontos terménynek nem annyira mennyiségé
nek mint minőségének kifejlesztésére akarunk 
hatni, a trágyázást, lényegére és minőségére 
nézve megfontolva és válogatva kell adni. A 
dohány ugvanis természeténél fogva és te
kintve azon kívánalmakat, melyeket iránta te
szünk, jobban mint bár mely más culturális 
növény, befolyásolva lesz attól, hogv a trágva 
nem csak mikor és milyen minőségben lett 
adva, hanem hogy annak alkatrészei milyen 
viszonyban állanak egymáshoz úgy vegyileg 
mint szervezetileg. Meggyőződésem szerint 
ezen kívánalmaknak csak ugv vagvunk képe
sek eleget tenni, hogyha a dohánynak g a z 
d a g  talajt adunk ugyan, amelyben azonban 
n tápanyagok olv állapotban vannak —  és 
olv viszonyban is — amelyben a dohánv ál
tal azonnal fölvehetók ; tudni illik, vagy igen 
jó erőben tartott oly földben, melyben' min
den vegetabilis maradvány az erjedésen tül 
van már, vagy pedig ezen érettség mestersé
gesen azaz égetés által lett elérve.*)

•) A föld égetéséről czikkiró már egy ízben meg
emlékezett e lapokban. I.ásd erre vonatkozólag a .Ma
gyar Dobén) ujaág4 18"». évi 2 1  számát.
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A dohány az által is nevezetes, hogy szer
vezetében kétféle, a légeny által közvetített, 
elemi összeköttetések alakulnak; olyanok, me
lyek kén- és szénsav mentesek — nicotin — és 
olyanok melyek természetüknél fogva azonosok 
a kén- és széntartalmu anyagokkal —albumin — 
Az albumin azon anyag, mely a dohány
nak a rossz bűzt kölcsönzi, szilárd alak,áná( 
fogva a levelek erjedési procesussa által föl 
nem oldható és igy a levelekből elpárolgás 
Által el nem távolítható; tekintette veendő a 
földész által leginkább azon nevezetes körül
mény, hogy az albumin a földbeni anyag- 
készletből lesz a dohány gyökerei által föl- 
véve, minél korábban — a növény minél zsen
gébb korában — annál inkább fogja ugy- 
czólván, alapkövét képezni a későbbi építke
zésnek ; azonossági vonzerejénél fogva több 
hasonnemÜ anyagokat gvüjtvén. A nikotint 
képező anyagok a légkörből gyüjtetnek a nö
vény levelei és virágai által és pedig minél 
nagyobb azokban az albumin tartalom, annál 
nagyobb mennyiségben lesznek ezek is felvéve, 
de minthogy természetüknél fogva elpárolog- 
hatók, a levelek czéltudutos erjesztése alkal
mával nagviészberi eltávolíttatnak.

Burnót dohánynál az albumin tartalom 
nagyon becses alkatrészt képez, ennek ez kel
léke, mert az erjedés alkalmával, mely rr.ajd a 
rothadásig lesz fejlesztve, sok amniomakot 
fejleszt — amitől azután lehet nagyokat túsz- 
szenteni.

Légenvnvel és az annak többféle össze
köttetéseiből eredő tápanyagokkal, mint az 
ammon ak salétromsav stb. a talaj el lesz látva 
az ember közreműködése nélkül is és pedig 
olyan alakban, hogy a növények által azon
nal fölvehetök ; de a dohány alkatrészeinek 
későbbi fejlesztésére, annak minőségére, nagv 
befolyással van az, hogy mind eme tápanya
gok minő v i s z o n y b a n  vannak egymásközt 
és a gazda föladata ezt befolyásolni.

Egyik legtöbb tápanyag a phosphát, mely 
leginkább csak is a gyökerekkeli közvetlen 
érintkezés által —  és csakis föloldott állapot
ban, a mely a szénsavak által eszközöltetik 
—  a növényekbe fölvehető; a trágyából en
nek végetjedése folytán, annak úgyszólván el
égésből szénsavak képződnek, melyek a föld
ben mozgó nedvességgel fölvegyülve a más
különben elientálló posphátokat föloldják és a 
talaj nagyobb körével érintkezésbe hozatván, j 
annak agyagja által megköttetnek vagy föl- | 
szívatnak ; az ettől megtisztított szénsavas viz ! 
megtartja azonban továbbra is a phosphátokra j 
nézve feloldó erejét és azt érvényesítvén to
vább működik, ez a haszna az ugarlasnak és ! 
a föld heverésének, mert általa idő engedtetik 
a tápanyagoknak a feloldó eszközök műkö
dése által a talaj nagyobb körében elterjesz- 
I edni. A légenvnek azon okból, hogy a leg
gazdagabb talujban nagv mennyiségben talál
ható, a növények közvetlen táplálásában nagy 
és fontos szerepet tnlajdonitottak, sőt sokan 
ezt kizárólagosán neki tulajdonították, mivel 
hogy az animális és vegetabilis maradványok
ban bőven találtatik és mivel hogy tagadhat- 
lan, hogy mint trágya fölülmulhatatlanul hat
hatósak.

De ez nem helyes fölfogás, mert mint 
közvetlen táplálék a földbeni légenvnek azért 
is csekélvebbb a fontossága, mivel a növények 
ezzel magokat nagvobbára a levegőből látják 
e l ; a légeny szerepe inkább mint közvetítőé 
bír fontossággal és nélkülözhetlen fontosság
gal, mert uz ásványi tápanyagok feloldása a 
légeny összeköttetésének közreműködése nél
kül nem képzelhető. De sok kulturális növény 
és legkivált a dohány termelésénél ezen üd
vös közvetítés i d ő s z e r i n t i  k o r l á t o z á s a  
legfőbb — és tagadhatlanul nehéz — föladata 
a giizdásznak. Úgy például a lóherét mint 
clőterménvt a dohányra nézve nem tartják 
előnyösnek azon okból, hogy »vad« dohányt
ad. Tökéletesen helyes! De csak úgy, hogy ha 
arról van szó, közvetlen a here után dohányt 
termelni, mert azon föld talajában, mely he
tét adott, mind ama k e l l é k e k  hiányoznak,

melyek eme fejlődésére nélkülözhetlenek tót 
ellenkezőleg a földbeni tápanyagok ez idő-  
s z e r i n t i  v i s z o n y a  épen arra szolgál, 
hogy jó dohány nem teremhet; daczára an
nak, hogy egy jó here termés után, a z o n  
t á p a n y a g o k ,  melyek arra hivatvák, hogy 
a leendő dohány a l k a t r é s z e i t  képezzék, a 
talajban bőven meg vannak. A lóhere általi 
ugvnevezett javítása a földnek abban áll, hogy 
gyökerei a felső réteg megkimélése mellett a 
mélyebb rétegekbe hatolva onnét oly tápanya
gokat mint a káli, phosphátok stb. saját gyö
kerei felső részében letevén azt a talajban 
úgyszólván mint tartalék raktárban felhalmoz
zák. Az említett ásványi tápanyagok közvet
len a lóhereföld feltörése után nem mozgó- 
sitvák, ámbár bőven megvannak, sem harmat 
és esővízben a növényzetnek nem nvujtatnak; 
a lóherének elvágott és alászántott, ámbár 
ásványi tápanyagokban is gazdag gyökerei, 
természetesen vegetabilis anyagokban is bővel
kednek és amidőn rothadásba mennek át, az 
erjedés által sok ammoniakot fejlesztenek. Az 
alkálik és phosphátok termékei a leendő nö
vényzetben azon alkatrészek lesznek, melyek 
elégetésük után a hamuban is találtatnak, 
közreműködnek a cellulos és a sejtek falazatá
nak felépítésében, a kovasavak közreműködé
sével a keményítőnek egy része is alakul.

Mindezek kell, hogy a dohánypalánta 
gyökereivel legelső fejlődésük idején közvet
len érintkezésbe jöjjenek, ami csak ugv lehet
séges, ha az említett ásványi anyagoknak idő 
engedtetik először is arra, hogy a vegetabilis 
anyagok végfeloszlatása által feloldassanak és 
azután a talaj nagyobb körében elterjeszked
hessenek. Azért a fris lóhere vagy gyep tö
rés dohányföldnek nem használható; hanem, 
hog\ ha ezen legkivált a dohány részére ás
ványi tápanvagokban gazdag földet elkészít
jük. ugarban fekvés, vagy alapos égetés ál- 
tal, úgy jobb földet alig lehet képzelni.

Az égetés által gyorsan —  az ugariás és 
heverés által lassabban — el lesz érve, hogy 
az organikus, vegetabilis tápanyagok melyek 
az ammóniák fejlesztését idézik elé, vagy meg 
lesznek semmisítve — égetés által —  vagy az 
erjedés vég befejezése által neutralizálva; az 
égetés által tökéletesebben telszabadulnak a 
phosphátok, kálik és sziluatok és az eső viz 
közbejöttével phosphorsavak, alkálik és kova
savak képződnek, melyek kölcsönösen egy
másra hatva is és a szénsavas nedvesség vize 
által közvetítve a dohány gyökereinek köz
vetlen oly tápanyagokat nyújtanak, melyek 
legalkalmasabb annak alkatrészeit képezni.

Dohány termelésünknél egyik nagy fo
gyatkozás az is. hogy a tényező okok meg
vizsgálásának mellőzésével sokban csak a látsza
tot haihászszuk. A dohánytermelők eszményképe 
a havannai dohány, ott a meglevő kellékek és 
tényezők egvesülnek arra, hogy h a v a n n  a 
dohánv terem, azon igyekezet nagyon üdvös 
annak tökéletességét megközelíteni minálunk 
is; de ha ez irányban haladni akarunk, kell, 
hogv az okokar, a kiindulási pontokat meg
vizsgáljuk alaposan. A Havannában megvan 
a minden táplálékkal tulgazdagon buján ellá
tott talaj — no meg az égalj is — meg van
nak abban bőven ugv a vegetabilis ammonia
kot fejlesztő anyagok, valamint az ásványi 
alkatrészek is, de a midőn a Havannában 
minden igyekezet a művelésnél oda van irá
nyítva, hogy a vegetabilis anyagok, melyek az 
ammoniakot fejlesztik, mesemmisittessenek vagy 
is semlegsittessenek, és pedig az által, hogy 
ott a földet, vagy égetik még pedig alaposan, 
vagy arra alkalmatos más növények termelése 
és munka és heverés által a vegetabilis anya
gokat lehetőleg kisajtolják és elenyésztessék ; 
minálunk friss trágyázás és mivelés által 
is egész igyekezetünk odairányul, a földet oly 
bujává tenni, hogy ültetvényeinken a dohány 
nagy,  szép,  é l é n k  szinU legyen, miáltala 
látszatot elérjük, de lényegében habár öntu
datlanul is a kitűzött czéltól eltérünk. Ott lé
nyegében oda hatnak, hogy az ammóniák fej

lődése megekadályoztassék, minálunk ez elő- 
mozdittatik.

Szem előtt kell mindenek előtte tartant, 
hogy n e m e s  s r o m á j u  j ó  dohány csak 
úgy teremhet, hogy ha a palánta legelső fej
lődésének ideje nem  esik Össze a földbeni 
bármely eredetű vegetabilis snysgok erjedé
sével.

Ungvárt, 1890. szeptember havában.
H erizka J .  Ottó.

A dohányról.*)
A dohány egyike legfontosabb kereske

delmi, illetve gyári növényeinknek.
Hazánkban termelése 81000 k. hold te

rületet foglal el s átlag 8 és fél millió frt 
nyers jövedelmet hajt a gazdáknak. E  növény
nek fontosságát az is mutatja, hogy külön 
lapja van, a „Magyar Dohány Ujságu, mely 
az idén VH-ik évfolyamába lépett.

Az ország több dohánytermelési körzetre 
van osztva s a központi dohány jövedéki igaz
gatóság allatt áll. Van 7 dohány felügyelőség 
az országban 34 dohánybeváltó hivatallal.

Működik összesen 12 dohánygyár. Fog
lalkoztat tehát igen sok munkás kezet bent, 
e gyárakban s künn a mezőn és pajtákban.

Nincs növényünk, melynek terme'ése 
annyi szakértelmet, annyi figyelmet s annyi 
befektetést és felügyeletet kivárna, mint a 
dohány.

Mindezen körülményekkel a dohányter
melőnek tisztában kell lenni, mielőtt egy lé
pést is tenne ezen a téren.

Jelen soroknak nem czélja a dohány mo
nopollal foglalkozni, csupán csak a dohány
termelőknek kíván kezükbe kis vezérfonalat 
szolgáltatni.

A dohányt először ] 576-ban a Báthori 
Kristófnál megfordult török követség ismer
tette meg az erdélyiekkel. Magyarországba pe
dig a török háborúk alkalmával hozták és 
Schwartner szerint először 1663-ban az Érsek- 
Újvár melletti török táborban találtatott (Wen- 
zel G. A magyar mezőgazdaság története.)

Hazánk melegebb éghajlata a dohányter
melésre alkalmasnak mondható, mert habár 
nem is termelhető finom szivarboritéknak való 
dohány nálunk, de igen jó pipadohány terem, 
jólehet nem általánosságb in, csakis egyes he
lyeken. Úgymint: Csetneken. Verpeléten. Rét
háton. Faddon, Szulokon, Fibisen, Számos- 
háton, Véken, Fogaras, Kígyós vidékén stb.

A beváltási árak szerint legértékesebbnek 
mondható a csetneki muskatálv,mert legnagyobb 
áron lett beváltva s mázsájáért 52 frtot fizetnek.

Legtöbb dohányt termelnek Szabolcs, He
ves és Csanádmegvében. Az évi dohányter
melés összesen 435 ezer qt. tesz ki, amiért 
átlag mázsánkint 17 frtot fizetnek.

Kár, hogy a dohányjövedéki igazgatóság 
ott nem terjeszti ki jobban a dohánytermelést, 
hol az legjobban sikerül, hol arra a talaj s 
klimatikus viszonyok a legkedvezőbbek; sőt 
azt is mondhatnók, hol a termelés okszerű 
műveleteibe a lakosok leginkább be vannak 
gyakorolva s inkább ott kellene a termelést 
megszorítani, hol vagy az intelligenczia hozzá 
csekélv fokú, vagy a talaj nem neki való.

A próbák leginkább megmutatják, hogy 
mely földeken nem terem jó minőségű, vagyis 
könnyű érésű, zamatos és illatos dohány. A 
szivarboritéknak való levelek termelését tneg 
nem kellene forcirozni, csakis egyes helyeken 
megengedni, hol a legkitűnőbb e fajtájú do
hány terem.

A dohány tudvalevőleg, ha jól diszlik is 
a jó erőben tartott nagyobbrészt agyagból 
álló talajokon, de a termény nicotindus, vagy 
erős szokott lenni. Olyan szerencsés keverékü 
és fekvésű föld, melyet a dohány kedvel, nem 
mindenütt van. Tény, hogy a dohány minői égé 
a talajtól függ.

A „Gyakorlati Mezőgazdádból.
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Általános érvénynyel bíró dolog, hogy a 
dohány inkább a dombos, mint a lapályos 
fekvésű helvet kedveli, mely néha tulnedves 
is szokott íenni.

Már pedig, ha a talajvíz közel fekszik a 
felszínhez, akkor sok nedvességgel tápláltatik, 
növekedése gyors lesz, kivált, ha még a klíma 
is csapadékdus és a dohány ilyen helyen sok 
levelet hajt, de azok nem lesznek zamatosak 
s a dohány később érik be s az égése s szine 
sem lesz megfelelő.

A meszes talajokon terem a jó dohány. 
A dohány mészkedvelö növény. Persze ele
gendő mésztartalom nem minden földben van, 
tudvalevőleg a hazai talajok abban inkább 
szűkölködnek. Valószínű tehát, hogy ez is 
egy oka lehet annak, hogy minálunk annyi a 
nem jó dohány.

A mésztalaj vagy meszes talaj porhanyóbb 
s szárazabb szokott lenni s a mész égvényes 
hatásánál fogva korhasztja a földbe került 
gyomot, dudvát, gyökereket; a növénynek ké- 
sziti elő az ásványi tápanyagokat, tápsókat old 
fel a talajban. E jó hatását ismerve, alkalmaz
zák sokféle dohány alá a gypszer, törve por 
alakban. Nálunk tudtommal senki, egy do
hánytermelő sem cselekszi. Miért nem ? Bajos 
volna rá felelni. Talán mert nincs kéznél, ta
lán mert nem törődnek annyira vele —  » jó
ságával, vagy talán, mint hallom, lehet —  a 
minőséget nem fizetik meg, csak a mennyi
ségét. Ki tudná? Vagy talán, mert senki sem 
kezdeményezi, nincs a ki után indulnának, a 
ki példakép elől menne.

Mondja ki a jövedék, hogy a jobb mi
nőséget jobban fizeti, hogy a gipsz ára meg
térül kétszeresen-többszörösen. Buzditni kell a 
jobb termény előállítására a termelőket! Persze 
néhol magától is megterem a jó anyag, de 
sokfelé nem.

A homokos talajokban előszeretettel ter
mesztik a dohányt, mert annak művelése köny- 
nvebb, a rajta termett dohány előbb megérik, 
könnyebben szárítható stb. Előnye minden
esetre a homokföldnek, hogy meleg természetű, 
a sok eső nem lesz itt hátrányos rá, még a 
férgek sem tanyáznak olv számban benne s a 
termelés kevesebb rizikóval jár, de sovány, 
sÜlevénves homok még sem dohánynak való, 
részint kisül rajta, kevés terem; részint nem 
tartalomdus, nem elég izes és illatos az ilyen 
dohány. Az ártereken (láptalajokon) sok do
hány nő, de durva érezetü s ízetlen.

A közép vegyületü földön termesztik a 
legtöbb dohányt.

Igaz, hogy nálunk, a mi száraz, alföldi 
klímánk alatt minden növénv s igv a dohánv 
is legjobban kibírja a tartós szárazságot, az 
agyag talajon, de mivel a dohányföldeket nem 
szokták elég jól trágyázni, az sovány s igy 
termése itt is csekély szokott lenni.

Mi megszoktunk mindent az időjárástól 
várni s igy annyit sem teszünk meg, mennyit 
saját érdekünk parancsol, mert nekünk is se
gédkezet kell nyújtanunk, hogy a természet- 
erőt a leghatékonyabban fordíthassuk saját 
czéljainkra, saját hasznunkra.

Azután általános a panasz, hogv nálunk 
nem mindenütt művelik jól meg a földet sem 
a dohány alá. Mar maga a vetésforgó, hogv 
t. i. mely növények után ültessük, nem cse
kély fontosságú, mert nem jelentéktelen mérv
ben készteti az befolyását az utána következő 
leveles és gyomtalan gvökérzetü növény (a 
milyen a dohány) sikerülésére.

Ha gyepet törünk fel s abba ültetjük, a 
mint ez esetben többször is tehetünk, bizto
sítjuk termésünket, ha előtte kapásnövényeket 
termesztünk, vagy takarmányt — jobban jö
vünk ki vele, mintha gabona után Ültetjük. A 
lóher. luezerna, zabos bükköny stb. zöldta- 
karmánv növény jó elónövénve a dohánynak. 
Jól álművelt, mélyen (20—25 cm.) lazított, 
tiszta földet kíván meg a dohány. Hiba az, ha 
csekélyen szántunk alá, ha összi szántást nem 
adunk neki. Ha a talajt nagy gonddal készít
jük elő, úgy szólva alapját vetjük meg ezáltal 
a jó termésnek. Sőt az utána következő ter

méseknek is. Valamint a dohány után pl. az 
őszi búza, rezs vagy az árpa mért sikerül na
gyon jó), mert igen jól művelt, kapált földet 
kap, éppúgy elmondhatjuk a dohányról, hogy 
annak is olyan jól előkészített föld kell. Há- 
romszor-négyszer kell megszántam a dohány
földeket s az utolsó szántását későn, csak ül
tetés előtt eszközöljük* hogy a palánta friss, 
még nyirkos földet kapjon, melyben sokkal 
biztosabban meg is fogamzik.

Nálunk általánosságban szólván —  nem 
terjeszkedve ki egyes esetekre — nem isme
rik a mély szántást.

Nem elég a földet négy öt hüvelykre 
szántani föl, hanem sz nte még egyszer oly 
mély szántást kell annak adni.

Minél vastagabb a termőréteg, annál job
ban táplálkozható a növény, annál erősebben 
ál), mert gyökérzetét jobban kifejlesztheti s 
annál több nedvességet gyűjthet össze a föld 
magába ősztől tavaszig.

A dohánytermelő gazdám k sok és jó 
trágyáról kell gondoskodni. Nem elég csak 
sopánkodni, de tenni is kell! Ne elégedjünk 
meg a közepes terméssel, menjünk tovább 
egy lépéssel, törekedjünk többre, törekedjünk 
jobbra.

Tény az, hogy minden kultúrnövény — 
igy tehát fókép a dohány is, mely sok és 
nagy levelű, mint pl. a répa —  csakis tele- 
vénves humuszgazdag talajokban adhat nagy 
terméseket.

A hol tehát a talajokban nincs elegendő 
humusz: oda trágyát kell vinni. A növények 
gyors és tevékeny növekedését első sorban is 
a talajban levő televénv eszközli. Az ilyen ta
lajnak tudvalevőleg vizfelvevö, viztartó s viz- 
felszivó képessége is nagyobb, tehát nem is 
szárad annyira.

B éli Ján os.
(Folytatás következik.)

A dohánytöke növényi élősdije.*)
A dohány életnyilvánulását netán hábo

rító tünemények között a dohánytermést fe- 
lényire reducálni képes hatalmas ellenséget, 
„az elágazó szádon** említhetjük föl első sor
ban. A szádor kötöttebb vagy lazább földben 
tenyésző dohányon egyaránt megfogan. Élósdi 
voltához hűen megtámadja szívó készülékeivel 
a zsákmányul ejtett dohányt, elhúzván attól 
ez által a belső szervezete összerakásához 
zolgáló csőnedveket.

A növénv en ejtett súlyos seb miatt az 
edénvpamatok és szövetek gyarapodása egye
netlenül halad előre s ez okból a sejtfalak 
rugalmassága, kemény rostos szerkezetté vál
tozik át. A növény mindezen körülmények 
folytán 4— 8 elnvomorodott levélhajtást ki
hozva tetőt bocsájt s további fejlődésénél szem
beszökő lanvhaságo', kimerü'ést árul el.

Nevezett Orobanche ramosa, észrevehe
tő ig  a dohány gyökerén oldalt helyezkedik 
el s bújik ki a föld alól; gyakran 15— 20 
czentiméternyi távalból üti föl magát a do- 
hánvtó meller. Magassága 10— 22 cm .; cso
portos, halvány merőleges szálakar ereszt, azon 
hozván ki, julius s augusztus hónapokban fű
zére* kék virágjait.Az általa megkínzott dohánytó 
levelei betzáradva, fa*ószinüek, súly és tarta
lom nélküliek maradnak. A mely ültetvénv- 
ben magát befészkeli az Orobanche ramosa 
ott végtelen károk nyomait érezteti a termel, 
gazdával. Ennélfogva’ a kiirtása körül észlelő 
eljárások földerítése nem lehet közömbös fog
lalkozás.

A parazita létezése az évszakok tényezői
nek reája kedvezően ható összmüködése nvo- 
mán lát napvilágot. A hol háboritlanul diszlik, 
azon helyen elszaporodása igen nehezen gá
tolható meg. Megkisérlett erőszakos eltávolítása 
a dohány tövéről csupán időleges s nem zárj* 
ki folytatólagos élösködését.

Első sorban tehát fókellék a káros követ- 
kőzményeknek radikális onoslással való meg

*) ▲ „Gazdasági Lapokéból

fékezése. E czélból az idejekorán kinézett 
magtök szokásos gondviselésben részesitendók, 
A tultömött szirmok ritkítása mellett a virág 
koronájából teljesen jó vetőmagot kell szedni. 
Ily előzmények után arra fordítandó a figye
lem, miszerint a beültetés alá használt föld 
mechanikai tulajdonságában és kémiai alkat
részekben hiányt ne szenvedjen, hanem azon
kívül az elöveteménytöl netán kiélt anyagvesz
teség kellően visszapótoltassék.

Miután pedig a kiirt módon megizmoso
dott dohánypalántákra tettünk szert, az leg
alább 25 cm. mélységű szántásba, április vé
gén vagy május hó elején szabályszerűen el
ültetendő azért, hogy idejekorán felnőve, az 
elnarapódzásnak indult élósdivel kiálthassák a 
küzdelmet s már julius 15-ike táján a dohány 
levél aratása meg legyen kezdhető.

A dohányvetés turnusa iránt eltérők a 
szakvélemények. így például a gyakorlat be- 
igazolása szerint ugvanegy földön, hat éven 
át nevelt dohány, a várakozásnak megfelelő 
hozamot jövedelmezett; minek világos meg- 
okolása az, hogv e dohány alá került föld a 
téli fagy oldási képessége segélyével, részben 
ped'g a trágyázással termőképességét vissza
kapta. Az is megtörtént dolog, hogy egy 16 
éves időköz után beültetett dohányterületen, 
mindjárt az első év vígan tenyésztette az Oro
banche raniosát.

Mindazáltal elvül tartható, hogy a vetés- 
sorozatok követését minden növénynél, tehát 
a dohánynál is föltétlenül betartani tanácsos ; 
mert a váltórendszerrel és az előadottak meg
fontolásba vételével, a különféle alkalmatlan 
éiősdiek kalamitásától, a dohánynövény inkább 
megkiméltetik.

Jvánsekif Jenő.

A vetésről és a vetések gondozásáról.
(Befejező közlemény.)

A korai vetéshez kevesebb mag veendő, 
mintha elkéstünk volna, mert a korai vetés 
jobban megbokrosodható mint a késői.

Minél bokrosabban szokott valamely nö
vény fejlődni, annál ritkábban vetendő magja.

Határoz még a mag mennyiségére az 
elövetemény is, pl. ha tengeri után vetünk 
búzát, akkor sűrűbben kell azt vetni, mint 
pl. ugar után, mert ugarba korábban vethe
tünk s igy a búza a tél beálltáig jobban meg
bokrosodható.

Melegebb éghajlat alatt kevesebb vetőmag 
keli, mint hidegebb vidékeken.

Ritkábban vetünk akkor is, ha a vetés
nek czélja az, hogy valamely takarmány nö
vényt pl. lóherét vagy luezernát mint védnö- 
vénv oltalmaz.

A kézi vetéshez több mag szükségeltetik, 
mint a géppeli vetéshez, mert az előbbinél 
igen sok mag nem takartatik ;e földdel s igy 
az elvetett mag cgv része elvész: mig a sor
vető géppeli vetésnél minden mag a kellő 
mélységre hozatik.

A czél. amit növényekkel elérni akarunk, 
szinte határozó a mag mennyiségévé nézve, 
pl. a len vagy kendernél, ha vékony szálú nö
vényeket akarunk nevelni, akkor több vető
magra van szükségünk, hogy sürü vetést kap
junk, ellenben magra nevelt len- vagy kender
nél ritkább vetésre, kevesebb magra van szük
ségünk.

Egyáltalán vetésünk se igen sürü, se 
igen ritka ne legyen, mert mindkettő hiba 
volna.

Az igen sürü vetésnél czéltalanul sok 
magot elpazarolunk, a növények nagvon sű
rűén állván, egymástól nem fejlődhetnek, gyen
gék maradnak, könnyen megdőlnek.

A túlságosan ritka vetés pedig azért ká
ros, mert sok termőföld kihasználatlan marad, 
melv üres helyek aztán csak á gyomok fész
keivé válnak.

5. A v e t é s  i de j e .  Minden gazdának 
ismernie kell azon időpontot, a mikor vető
magvak a legsikeresebb eredmény reményé
ben kell elvetnie. Még ugyanazon növények-
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nél is a vetési időszak változhat az éghajlat 
szerint, az akkori időjárás szerint, a talaj ned- 
vességi állapota szerint stb. A gazdának mind- 
ezekkez alkalmazkodnia kell.

Két fővetési időszakot különböztetünk meg 
u. m. az őszit és tavaszit.

Az őszi vetés hidegebb éghajlat alatt ha
marább veszi kezdetét, mint a melegebb vi
dékeken ; a tavaszi megfordítva. A mi éghajla
tunk alatt augusztus hóban veszi kezdetét a 
repczevetésse), mit azután takarmányrozs, őszi 
rozs és őszi búza követnek.

Az őszi vetések közül rendeden a korábban 
vetettek jobbak szoktak lenni, mint a későn 
vetettek, mert az eiöbbemek a tél beálltáig 
megerősödhetnek, megbokrosodhatnak, mi ál
tal a telet jobban kiállják. Ha agvagos és ho
mokos földünk is van őszszel bevetendő, akkor 
előbb az agyagos földeket vessük be s azután 
a homokos földeket, mert az agyagos földeken 
a növényzet fejlődése lassúbb.

Ősszel nem baj. ha száraz földbe vetünk 
is, mert csakhamar beálianak az őszi nedves 
idők, mi a magvak kikelését biztosítani togja.

A tavaszi vetés nálunk megkezdhető, a 
mint a föld fagya kienged és a talaj művel
hető, a mi rendszerint márczius hó elején áll 
be és tart május hó végéig. Ezen időszak alatt 
a különböző növényeket a szerint fogjuk vetni, 
a mint azok több vagy keveset b időt kíván
nak a kikelésükre és kifejlődésükre, avagy 
azok mennyire érzékenyek a bekövet ezhető 
utófagyok iránt.

A tavaszi vetési időszakot ezek tekintetbe 
vételével 3 részre osztjuk be. u. m. korúi, kö
zép és késői vetési időszakra. A korai idő
szakra. A korai időszakban azon növények 
magvai vettetnek, melyek a hideg iránt nem 
igen érzékenyek s a melvek fejlődésükhöz leg
több időt igényelnek, ilyenek a tavaszi búza, 
zab, bökkönv, lóher stb. Ezen időszak tart 
márczius elejétől ápril elejéig.

A közép vetési időszak tart ápril elejétől 
ápril végéig, ekkor vethető az árpa. répa, stb.

A késői vetési időszakban azon növények 
magvait vethetjük, melyek a késői fagyoktól 
könnyen elpusztulhatnak s kifejlődésükhöz a 
legkevesebb időt igénylik, ilyen a tengeri, ken
der, len, köles, muhar, bab stb.

A tavaszi vetésnél még különösen tekin
tettel kell lenni a talaj téli nedveségének fel
használására és megőrzésére; azért a vetést a 
tavasz minden időszakában lehetőleg gyorsan 
kell befejezni, a mit legbiztosabban ugv érünk 
el, ha a talajt már őszszel felszántjuk tava
sziak alá s tavasszal csak extirpáljuk és bebo- 
ron áljuk.

Az időjárás is nagy befolyással van a ve
tés megkezdése idejére, ugyanis: nagyon szá
raz őszszel a vetést későbben kezdjük, mint 
nedves időjárással. Száraz tavaszi időjárással a 
vetés ideje hamarább beáll, mint nedves idő
járásban.

Szccsey István.

V E G Y E S E K .
—  A  kísérleti állomások és a franczia 

mezőgazdaság fejlődésére igen kedvező hatást 
gyakorolnak azon kísérleti állomások és min
tatelepek, amelyeket a kormány néhány év óta 
az ország különböző vidékein felállított, Ezek
nek száma jelenleg tizennyolczezerre rúg és 
összesen 1,500.000 francba kerültek. Tisserand, 
a franczia földmivelési minisztérium mezőgaz
dasági osztályának igazgatója, egy legutóbb 
tartott előadásában felhozta, hogy az ország 
átlagtermése 1860-tól 1870-ig évenkint 98 
millió hektoliter volt (Elsáss-Lotharingiát bele
tudva). 1870-tól 1880-ig az átlag már 108 
millióra emelkedett. Ez alkalommal konstatálta, 
hogy ez nagy haladás kétségtelenül a jelzett 
kísérleti állomások hálásának tudható be. Hát 
mi mikor mozgunk már abban az irányban ?

—  A rövid szivar kslendőtégs. A szi
varárudákban egy különös jelenség mutat
kozik; nevezetesen a régi két és a jelen
legi 27s krajezáros rövid vegyes szivarok,

igen nagy kelendőségnek kezdenek indulni, 
de nem is csoda, mert ezen szivar igazán 
jónak és olcsónak mendható és ezt a szi
varzó közönség igen okosan észre is vette, 
hozzátehetem én, hogy manapság egész 
Európában ennyi pénzért jobb szivart nem 
kapunk.

—  Istállótrágya és a műtrágyák. Az
istállótrágya egyes alkatrészei táplálják a nö
vényekéi, más alkatrészei humuszt alkotnak, 
a műtrágyák azonban pusztán táplálólag hat
nak. A műtrágyákban foglalt tápanyagokat : 
foszforsavat, légenyt, kálit külön külön is meg
vásárolhatjuk, s azokat szükség szerűit hasz
nálhatjuk fel. E tény általános jelentőségű. A 
műtrágyák teljesen pótolhatják az istálló-trá
gyát, ha a talaj humuszszal rendelkezik. Más 
esetekben pedig, nevezetesen ha növénytáp
láló anyagokra van szükségünk, a műtrágyák 
jelentékenyen fokozhatják az istállótrágyák ha
tását. Ennélfogva minden középminőségü, ho
mokos, mély talajon sikerrel alkalmazhatjuk a 
műtrágyákat, mert e talajoknál különösen kell 
gondoskodnunk növénytápláló anyagokról. El
lenben egyrészt nagyon kötött, másrészt na
gyon könnyű talajoknál, a humuszképző anya
gokkal való trágyázás nagyobb fontosságú. 
Ha azt akarjuk, hogy a műtrágyákban foglalt 
tápanyagok sikerrel felhasznáihatók legyenek, 
a túlnehéz és túlzönnyü talajok u n. »me- 
chanikusc minemüségét kell megjavítanunk. 
Az istállótrágva pótlásár, műtrágyák egyidejű 
hozzáadásával, sem szabad kevésre becsülnünk. 
Az istállótrágya magában foglal ugyan minden 
növény tápláló anyagot, csakhog-.’ nem mind- 

; egyiket oly mérvben, a mily mérvben azok 
! megkívántainak, ha jó termést akarunk pro- 
| dukálni. Ha egy hektár földet meglehetős erö- 
: sen megtrágyázunk, pl. 30.000 kg. istállótrá

gyával, úgy a foszforsav, légenytartalom és 
káli a következő mennyiségekben fognak hatni:

fosxfomv légenytartalom káli
1-ső évben körülbelül 30 kg. 60 kg. 67 kg.
2 ik  „ * 18 „ 36 „ 40 ,
3 »k „ * 6 „ 12 * 13 „
Ellenben jó, középszerű terméshez szükséges:

foszforsu? légenytartalom káli
gabonanemüeknél kö

rülbelül ...................... 30 kg. 60 kg. 50 kg.
burgonyánál körülbelül 30 „ 75 „ 110 „
takarmánvrépánál kö

rülbelül . . . . .  40 r 110 r 250 „
repezéné! körülbelül . 50 „ 100 „ 90 „
E sorokból láthatjuk, hogy a rendszerint há
rom évre számított, meglehetős erős istálló- 
trágyázás, a gabonaneműek tápanyag-szükség
letét csakis az első évben fedezheti. A má
sodik és harmadik évben már a műtrágyákhoz 
kell fordulnunk, ha kielégítő termésre akarunk 
szert tenni. Hasonlók a viszonyok más terroé- 
nvekre nézve is. Istállótrágvázás mellett, ha 
az időjárási viszonyok is kedvezők, csupán az 
első évben számíthatunk bő aratásra. A kö
vetkező években, ha a gazdasági növények 
tápanyag-szükségletét fedezni óhajtjuk, a fosz
forsavat, kálit és légenyt után kell pótolnunk.

—  A „Magyar Pénzügyöd czimü szak
lap legújabb számát vettük és konstatáljuk, 
hogy a lap a szakmába vágó igen szép ugv 
gyakorlati, hasznos mint tudományos érdekű 
dolgokat tartalmaz és megérdemli a szakhoz 
tartozók pártolását, megilletné minden pénz
ügyőrt. A minden vasárnap érdekes tartalom
mal és csinos kiállításban megjelenő lap elő
fizetési ára évenként 4 frt. — A lap lfdödy 
Győző szerkesztésében jelen íreg.

Szerkesztői és kiadói Üzenetek.
Kr. M. B • z d é d. Köszönettel vettük. — Meny

nyilég és minőség milyen volt?
6r. 8. Domb rád. Ha nem kívánja, tessék visz- 

szaküldeni, nem haragszunk meg érte. Óhajtanánk 
azonban, hogy jóakaróink oly könnyedén nem vennék 
a dolgot.

Hertzka J. Ötté U n g ▼ á r. Köszönet a közle
ményért

R. I. tanár Kol ozs monos t or .  A reolamált 
számokat az intézet ezimjére elküldtük. A mi számunkra 
nem kerülne egy közlemény a dohányról? Nagy köszö
nettel vennők.

K. R. B é k é e-C 1 a b a. Kísérlet tevése elég ala
pos, de azért nem fog ártani adandó alkalommal ismét 
megkísérteni valahol.

L. K. 0. Mit jelentsen e nagy csendesség ?
Mindazokat, leiknek előfizetésük lejárt és levelező

lap által is emlékeztetve lettek hátralékaik kiegyenlíté
sére, ez alkalommal újból kérjük, szíveskedjenek mi
előbb beküldeni előfizetéseiket, vagy ha lapunkat to
vábbra megtartani nem óhajtják, azt egyszerűen vissza
küldeni szíveskedjenek, hogy valahára tájékozva te
ltessünk, hogy a lapot továbbra is killdhetjAk-e 
vagy sem.

A MAGYAR KIRÁLYI

DOHÁNY ÉS SZIYÁR KÜLÖNLEGESSÉGI
és az

ÁLTALÁNOS FORGALOMBAN LÉVŐ

m m í m í m z
P Ő R A K T A E / A .

Mayer ós Véri
Budapest, IV , Yáczi-atcza.

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

díj legmérsékeltebben számittatik.

Papirszipkák szivar és szivarkának.

L e g fin o m a b b  f ra n c z ia  
Houhlon, Le GrifTun, Gondron, Ambré

szivarhüvelyek.
darab frt

Szopóka nélkül 10C0
100

— 80 
- . 0 8

Szopókával 1. sz. 1000
100

3 . -
- .3 0

„ 1*/* 1000
100

3.—
- .3 0

p 2. sz. 1000
100

3 -
—.30

* 3 „ 1000
100

8.50
- . 4 0

n 4 ,, 1000
100

5 . -
- .6 0

Szivarkahüvely minták kívánatra bérmentve megkül
detnek.

Legegyszerűbb töltőgépek
az 1, l 1/.. 2. és 3. számú hüvelyhez . . .  35 kr.
a 4. számú hüvelyhez............................................1 frt.

T a jtp ip ék .
Kitűnő minőségű, ezüst e's chinaezüst kupakkal. 

Megrerdelések ezimeree vagy monogrammot tajtpi- 
pipákra és szipkákra elfogadtatnak éa jutányos áron 
teljeiittetnsk.

Mindennemű és alaki tajtazipkák. — Török calbukok,
tökéletesen felszerelve. — A híres ErnholTer-féle megyfa 
ssicar- és sziearkaszipkdk. Miadeaféle plpaazárak. — 
Borostyán azivar- él izlvirkuzipkik. — Vilödl tö
rök curéppipik. — Valódi iilmeczi pipák. — Ele- 

fáitoioit izlvir- él izivarkaizlpkák.
Kiváló finom vilódi franczia azivarkapapirok 

„LE 60UDR0R>S
Le firlffoi, Let Deri'érei Cartoichea, „Le HoaMna" 

-Papiir Ambré*.
A kedvelt köralaku O S IB U K P A P IR .

CierfiUplé él éebétil tapló. Silvar- ét tzlvarka-tér. 
Ölik. Pénztározák. Dohínyizelenczék. Doháaytarték.

Valid) öblíti tia.
I egfinomibb Congo..................................klje 14 frt.

V alM i rum.
Iiualka nagy üveg. 2.40 | lamalka kis üveg. 1.30 

ValéAi ( m u l l  Cogmac.
Martéit W. 8. 0. P. nagy................... 1* frt ISO kr

.  V. S. 0. P. nagy......................  7 „ 50 „

.  .  kis • * . • • • •  á .  .
. . .  nzgy.............................. 5 .  5 0 .

.  " *  kik..................................... S .  -  .
„ fine champagne nagy . . . .  8 „ 50 „

.  » « » • . . . .  *  e — .
Franczia pezsgő nagy ....................... 6 „ 50 .
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H IR D E TM É N Y .
A dohányjövedéki törvények és törvényesített szabályok némely intézkedéseinek m ódosításáról 

szóló 1887. évi XL1V. t. ez. 3. S-ára való hivatkozással, a folyó évi október 1-étöl a dohányterm és 
átadásáig teljesítendő munkálatok rendszeres megfejtéséhez az alább előadottak azzal a figyelmeztetéssel 
ajánltatnak az alulirt felügyelőség kerületéhez tartozó községekben lévő dohánytermelőknek, azok gazda
tisztjeinek és feles kertészeinek különös figyelm ébe, hogy ezeknek figyelm en kivüli hagyása a term elés
ből való kizárással lévén büntetendő; ezen okszerű útmutatásokat és törvényes intézkedéseket úgy a 
dohányjövedék, mint különösen saját jól felíogott érdekükben is pontosan kövessék.

I. A dohánykórók k iirtá sé ró l.
Az anya- és csúcslevelek leszedése után a dohánykórók azonnal, legkésőbb azonban október 

hó 15-éig kiszántandók vagy más úton eltávolitandók, minek elmulasztása a term elési engedély elvesz
tését vonja m aga után.

2 . A dohánylevelek o sz tá ly o z á sá ró l.
Csomózás előtt a levelek term észetes módon és pedig a külső levegő behatása, vagy pedig 

hidegről melegre való áttétel által megpuhitandók, és ha eléggé megpuhultak, válogatás alá veendők.
A leveleknek csomózás előtt való osztályozása a legnagyobb gonddal teljesítendő s e részben 

az annak idején a községi elöljáróságnak megküldendő hirdetménynek az osztályozásra vonatkozó ha- 
tározmányai pontosan szem előtt tartandók.

3 . A cso m ó z á sró l.
Az osztályozás befejezte után a felsimított és osztályozott levelekből a  tiszai, szuloki és pécsi 

nehéz fajokból 2 0 — 25, a finom, középfinom és kerti muskotály levelekből pedig 40  — 50  kötendő egy 
csomóba.

A csomók a kocsány végétől 3 centim éternyire összehajtogatott dohánylevéllel, kukoriczale- 
véllel vagy zsineggel is összeköthetók.

Általában vigyázni kell azonban, hogy a levélrészek a kötésnél össze ne szorittassanak és a 
a levelek meg ne sérüljenek.

4 . Az a sz ta g o lá sró l.
Az osztályok szerint válogatott csomókat biztosan zárható pajta, kam ara vagy hideg szobába 

kell hordani s az előzőleg leteritett száraz zsupszalmára legfeljebb 5 0  centim éter magas és legfeljebb 2 
m éter hosszú rakásokba, kocsányukkal kifelé fordítva, akként kell asztagolni, hogy az egyik csomónak 
hegye az ellenkező csom ónak közepéig érjen.

Az ekként asztagolt dohányokat hetenként többször meg kell vizsgálni, vájjon nem kezdenek-e 
melegedni, s ha legcsekélyebb melegedés észleltetik, a csomókat felrázogatva azonnal más helyre kell 
újból átrakni, meri ha a dohány egyszer lorrásba jö tt  és torrása m egakadályoztatik, azonnal penészedni 
kezd és rothadásba m egy át.

5 . A b álo zásró l.
A beszállításra kitűzött határnap előtt a dohányt be kell hálózni.
A bálozás megkezdése előtt a lefektetett bálfákra gyékény, káka, vagy zsupfonatot kell tenni 

s a dohánycsomókat egymást takarva hosszúkás alakban úgy kell összerakni, hogy köröskörül csak a 
csom ók kocsánya legyen látható s hogy a bálfákat összetartó zsineg a leveleket meg ne sérthesse, s 
ha a bál a kellő magasságot elérte, a bál felső lapját is be kell takarni, de a bálfákat lekötni, illetve 
leszoritani csak a szállítás előtti napon szabad.

Kukoriczaszárat a bál betakarására használni nem szabad, mert ettől a dohánylevelek nedves 
foltokat kapnak.

Egy bál súlya nehéz leveleknél legfeljebb 160 klgr., kerti leveleknél pedig 8 0  klgr. lehet.

6. F ig y e lm e z te té s .

A fentidézett törvény 3. §-a szerint azon term elő, ki a jövő évi term elésre szánt földet októ
ber hó végéig felszántani s a dohánykórókat október hó 15-éig kiirtani elm ulasztja; ki a dohányt ned
vesítés, istállóba vagy pinezébe aggatás által elrontja vagy a  jövedék kárára csalárdul csomózza és há
lózza, végül a ki a dohányt szabályellenesen kezeli, a dohánytermelésből kizárandó.

Budapesten, 1890 . évi szeptember 20-án.

Magy. kir. dohánybeváltó felügyelőség.

Mjoui. MÁrkus Hátimnál, ft«uUpe»t«»n, Dórul lyA-ul'iiA tf. (W uriumrivar.)
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