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A melegágy készítése.

A  nyolezadik tavasz ez már, melyben 
lapunk ezen fontos cselekményre felhívja 
a dohánytermelők figyelmét. A  dohány 
m elegágy készítése egyike azon fontos 
teendőknek, melyekről eleget Írni alig lehet.

Vannak ugyan erre nézve teljes ala
possággal irt, és okszerű tapasztalásokon 
alapult kézi könyvecskék több jeles fér
fiaktól megírva. D e nékem mint e lap 
szerkesztőjének és régi dohánytermelőnek 
úgy  tartom, kötelességem  ezen dologról a 
m agam módja szerint és az általam szer
zett tapasztalatok nyomán, szives olv isóimat 
tőlem telhetőleg oktatni, s esetleg azokat, 
kiknek oktatásra szükségük nincs, figyel
meztetni és eszükbe juttatni, az egyes el
járásokat ; de külömben mint a régi példa
beszéd mondja, nincs oly rakott szekér, 
melyre m ég valami reá ne férne.

Itt az idő, melyben első sorban a 
szükséges trágya készletet kijelöljük, és 
hozzáférhetővé tesszük az időnek enyhébbre

való változása alkalmára. Sőt már annak 
hordását m eg is kell kezdeni, daczára an
nak, hogy még épen most is m ég az idő 
annyira kemény : de a mint múlt számunk
ban is kifejtettük, csak végre valahára m eg 
jön nem csak a kalandáriumi tavasz, de a 
valóságos természetes tavasz is csak meg 
jön már most.

A  délkeletnek fekvő kiszemelt szél 
enyhe helyeken kell a melegágyakat csi
nálni és ha nem volnának azok épületek 
által széltől védve, akkor okvetlen magas 
nádkeritéssel kell a melegágyakat körül 
venni.

A  mint már többször mondtuk, mihe
lyest a föld fagya kienged, m eg kell a 
m elegágy helyeket ásni, mintegy két ásó 
nyom mélységre. E gy m elegágynak leg
rendesebb hossza 50 méter, szélessége egy 

1 méter, legfeljebb 120 czentiméter legyen,
A  kiásott, rendes, egyenes árkot le- 

I hetőleg folyton bő nedvességben kell tar- 
! tan i; ennek megtörténte után, vegyes 
I szalma, polyva töredékkel meg kell töl- 
; teni az árkot és azt folyton nedvesíteni és 

taposni; leh^t sőt kell is közzé szálastrá
gyát is vegyíteni >s folyton hozzá adni, és 
taposni mindaddig, m ig valamivel m aga
sabbra esik a föld színénél.

Nehány napig azt így hagyjuk, azután 
ismét jobb minőségű szálas és vegyes trá
gyából azt lehetőleg egyenletesre keverve 
40— 50 czentiméter magasságra rakjuk és 
szintén egyenletesre letapossuk.

A  m elegágy talajából kikerült földet 
melléje huzva és la át vagy ásóval jól 
hozzá illesztve, ilyen állapotban ismét ne
hány napig marad.

Ezek után következik a beföldelés. —  
Ezen műveletnél a gazdáknak a követke
zőt tanácsolom.

A  mint a m elegágy, négyszegletes fá
val körül van rámázva, illetve be szegé
lyezve, tisztességesen egyenletesre leta
posva. leülepedve, úgy hogy később semmi 
süppedésnek helye ne legyen ; akkor kez
dődik a földelés.

A m elegágy földelése olyan fontos do
log. mely kiváló figyelmet és nagy óvatos
ságot igényel ; ezen műtétnél első sorban 
arra kell gondolni, hogy azon föld, a me
lyet a m elegágyra teszünk, a lehető apróbb, 
nem túl nyirkos, és kitűnő anyagból le
gyen ; leg jobb olyan telkes földről venni 
azt, mely sok gyom m agtól vagy csirától 
és gyökértől ment legyen.

Ha olyan földet teszünk a m elegágyra, 
mely sok gyom m agot tartalmaz, ez roppant 
alkalmatlanná válik, a mennyiben a foly 
tonos gyom lálás által a gyönge dohány 
növényt nagyon m eggyengitjük, vagy pe- 
dig a gyom  a rászát el is nyom ja : jó  tehát 
ha erdő közelében vagyunk, a beföldelésre 
szükséges földet onnan venni. —  H a nincs 
erdő föld, és ha van őszi gyeptörés, mely 
nem szikes és. eléggé porhanyón és tele- 
vénydus, ez is igen czélszerü a m eleg
ágyak beföldelésére. D e van m ég egy  mód
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és az is kitűnő jó, nevezetesen, igen gya
kori dolog, hogy a legszebb fensiku lege
lőkön vagy kaszálókon a földet a vakon
dokok felhányják : ezen vakandok túrások 
vagy felhányások szedendők össze, és ez 
a lehető legjobb és alkalmasabb, a mit a 
m elegágy földelésére használhatunk.

Ezen föld igen apróra van törve, úgy
szólván m eg vágva, belőle minden élő ro
var vagy pete megsemmisítve, a téli fagy 
által kitünően megérve és porhanyositva, 
természeténél fogva jó , mert mondhatni 
szűzföld, zsíros és erős, a nedvességet ki
tünően m eg tartja és a palántát igen jó l 
neveli. De főleg  m ég az is, hogy semmi
nemű fűmag vagy gyom  csirája nincs benne, 
és így  ;izt is elérjük, hogy a gyomlálás 
által oly gyakran nem ártunk a rászáknak.

Én ezen dolgot tapasztalásból tudom, 
mert nékem ez kitünően sikerült és a/ért 
a legmelegebben ajánlhatom

A  gondos jó gazda a m elegágy be
földelésére szükséges földet már ősszel á l
lítja össze, gazdag televénydus keverékből 
és igy  össze halmozva tartja készletben ; ez 
is egyike a helyes, eljárásoknak.

A  mint a m elegágy elkészült és a 
nevezett párkány-fával be lett rámazva. 
a keverék trágya egyenlőre taposandó ; az 
egyenletes taposásnak nagy jelentősége 
van, már csak azért is, hogy süppedések 
be ne következzenek ; az olyan horpadások 
után, a trágyán levő föld hasgatózni kezd, 
és a földje össze-vissza omlik, a mi a pa
lántának nagy kárára válik, azért mindezen 
csekélynek látszó dolgokat szem előtt kell 
tartani.

A z  ilyen formán elkészített melegágyra 
8 —10 czentiméter vastagságú földet tehe
tünk, csak hogy ezt is igen egyenlően kell 
elteregetni, nehogy egy helyen vastag, más 
helyen épen vékonyan essék ; mindig egy 
oldalon kezdve kell a földelést a m eleg
ágy közepéig eszközölni és miután egy-egy 
m elegágy be lett a közepéig teregetve, 
kezdjük a túlsó részét, az előbbi sorrend
ben. m ig az egész m elegágy be lesz. fejezve.

A  földet kis teknőből vagy kosárból 
kell reá önteni, mert csakis igy lehet az
után a föld egyenlően reá teregetve.

Miután e munkát befejeztük, betakar
juk a m elegágyat és igy takarva 5— fi na
pig tartjuk: ezen idő alatt a netáni gyo
mok ki csíráznak, esetleg ki is kelnek ; a 
keletkezett hasadást, vagy süppedéseket 
eg y  kis, m ég fenntartott földből kiegyen
lítjük és sürü fogú gereblyével a földet 
egyenlővé csináljuk és a gyom  keléseket 
ki gereblyézzük; ezek után következik a 
vetés.

A  vetésre szánt biztos magot a vetés 
előtt 4 — 5 nappal meg kell rostálni egy oly 
sűrűségű szitán, mely a silány mag kihul- 

. látásra alkalmas; miután ez megtörtént, a 
szélen ismét m eg kell szórni, úgy, hogy 
minden silány és könnyű szem kibukjék 
közzüle; ezek után a m agot langyos trá
gya lébe addig áztatjuk, mig kissé m eg-
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dagad, m eleg helyen tartva legfeljebb addig 
mig kipattogzani kezd. de csak addig, 
m ig a pattogzás m utatkozik; semmi esetre 
nem kell engedni, hogy az régi szokás 
szerint hosszúra kicsirázzon, mert az ilyen 
hosszúra csírázott magnak akkor, a midón 
a földbe kerül, csirája letörik és megsérül, 
a miből alig tud kigyógyulni.

A  mi a m ag elvetését illeti, én a sor 
vetés módjánál jobbat nem ismerek, és mind 
azok. kik ezen módszert követték, a leg 
nagyobb elismeréssel vannak ezen vetés 
mód felől és ilyenek már ma, hála az ég  
nek, igen számosán vannak. Kövessük 
tehát mindnyájan ezen czélszerünek bizo 
nyúlt eljárást.

Ennek a vetés módja nem nehéz, mert 
a m elegágy földjén vonalat huzunk és ebbe 
a kis vonalakba szórjuk belé a földdel, 
vagy más anyaggal összekeveritett magot 
két újunkkal.

A  sorvetés annyira visszhangra talált 
az olvasó közönségnél, hogy már is talál
kozott egy , a lapunkban gyakran s jó  köz
leményeket közzé tevő ur, ki egy ilyen 
sorvető gépet talált fel. mely az ilyen apró 
m agot a m elegágyban sorosan a kivántató 
sűrűséggel eszközli; nem tudom, befejezte-e 
az illető ezen müvet eddig vagy még nincs 
kész vele.

A  m elegágy elvetésre egyébként még 
jövő  számunkban vissza fogunk térni és 
erről még bővebb fejtegetésbe fogunk bo- 
csájtkozni.

Daróczi Vilmos.

A magyar doh íny mint szivar- és 
szivarka anyag.

Szakkörökben, de különösen a dohány- , 
jövedéki közegeknél már régóta lappangó 
vágy az, hogy a szivaroknál és szivarkák- 
nál a drága pénzen vásárolt külföldi do
hányok, ott a hol csak lehetséges, magyar 
dohányokkal helyetesittessenek. Mert nem 
mindenütt lesz lehetséges ezen helyetesités. 
Finomabb és drágább szivarjainkhoz hasz
nált ama finom boritékleveleket. m elyek
nek szabad szemmel alig észrevehető ére- 
zete, szép fénye és páratlan égése van, na
gyon- de nagyon soká vagy sohasem pó
tolhatjuk durva, spagét-vastagságu, nehe
zen égő s a legtöbbször nagyon is vál
tozó szinü, márványozott magyar dohány 
boríték leveleinkkel.

Ott kell tehát kezdenünk u dolgot, a 
hol az, az adott viszonyok között a leg - 
könynyebb és leginkább czélravezető lesz.

Külföldről évenként 3 '/* —4 millió frt. 
értékű dohányt hozunk be, m elyből a pipa
dohány és szivarkákra fordított anyag 
1.200.000 forintot, a szivarokhoz használt 
pedig 2.800.000 forintot képvisel.

Legsajnálatosabb azonban, hogy az u. 
n. kapadohányhoz felhasználandó kapado
hánylevelek nagy részét is külföldről ne
vezetesen Oroszországból szereztük be s 
kiadtunk azért évenként 170— 180 ezer fo 
rintot fizetvén az orosz kapadohány méter
mázsáját átlag 24 — 25 forintjával, a minő át
lagos árt legjobb termelőink legjobb dohá
nyaikkal is csak ritkán érnek el.

A mi a kapadohányt illeti, már némi 
javulás mutatkozott 1880-ben. mely évben 
már csak 6204 métermá/sa 157.000 forint 
értékben szereztetett be Oroszországból, 
a szükséglet többi része pedig, mintegy 
2500—3000 méiermázsa belföldi terméssel 
fedeztetett.

A  magyar kapadohány sokkal jobb, 
mint az orosz ; színe valamivel világosabb, 
égése jobb, zamatja kellemesebb s jellemző 
ibolya szaga, ha nem is oly nagyon kirívó, 
mint az orosz kapadohányé, de nem is 
olyan bóditó. Valam ikor a Muraközben 
termett kitűnő kapadohányunk, hol azonban 
a termelést csempészet nagybani üzése 
miatt már régen be kellett állítani. Most a 
nyíregyházi, rakamazi, kisvárdai,"nagytár- 
kányi és hajdu-doroghi dohánybeváltási 
körzetek szolgáltatják a kapadohányt, m ely
nek termelésével a termelők is m eg vannak 
elégedve mert vele elég jó  jövedelm et ér
nek el — de a kincstár is m egelégedhetik, 
mert a minőség jó.

Semmi, vagy nagyon csekély javulást 
értünk el a finomabb pipadohányokhoz, 
szivarkákhoz és szivarokhoz való anyag be
szerzésénél. Itt a külföld m ég mindig mil
liókkal szerepel.

Pedig mennyire növelhetnénk jöv e 
delmeinket a dohán 'jövedékből, ha a magyar 
dohányokat habár csak olcsóbb szivaijaink- 
hoz bél gyanánt s közönségesebb szivar- 
káinkhoz felhasználhatnánk. Ezen jöv ed e 
lem-többletet is milliókkal lehetne kifejezni, 
eltekintve m ég attól az országos haszontól, 
mely közgazdaságunkra s 'különösen d o
hánytermelő vidékeinkre ez által háram- 
lanék.

A  nálunk nagy mérvben fogyasztott

T Á R C Z A .
A „kukát1.*)

A „Magyar Dohányujság“ eredeti tárcsája.
Magyarország földe egyébb jó tulajdon

ságai közt azzal is dicsekedhetik, hogy kitűnő 
dohányokat is képes előállítani, s maga a 
nép nem csak a dohányzást kedveli, hanem 
egyszersmind szenvedélyes dohánytermelő.

Néprajzi tekintetben is nevezetes a do
hányipar, a mennyiben a földmivelőknek egy 
egészen uj osztályát fejti ki, tudniillik a d o
hány kertészeket.

Arad, Békés, Borsod, Bihar, Csanád. 
Csongrád, GimÖr, Heves, Hajdú, Jásznagy- 
kun-SzolnoK, Komárom, Nyitra, Pest-Pilis- 
Solt-Kis-Kun, Szatmár, Szabolcs, Somogy, 
Tolna, Temes, Torontál és Zemplén me
gyékben a nagybirtokosok, —  bérlők, —  de 
nagyrészben a kisbirtokosok sem képesek do
hányföldeiket maguk megmi telni s a termést 
kezelni, kénytelenek feles-dohányosokat tar
tani s a termalést és kezelést ezekte bízni.

Ezen feles dohányosok (Kukás-Ginyó)

•) így nevesik • feles-dohányosokat, Gányó elne
vezés Arad és Csanád vidékén.

saját személyükben dolgozó földmives nép ré
tegének a legszegényebb, legnagyobb ré /.ben 
vagyontalan ügyetogyott munkás osztálya.

A dohány megmunkálása és kezelése olv 
egyszerű, hogy a gyermek is elsajátíthatja, —  
sőt e szegénvsorsu, nagy családu néposztálv- 
nak előnyös, mert a gyönge asszonyok, agg 
férfiak és gyermekek is képesek a művelésre, 
a kiknek kézi munkája, a gazdaságban egyéb
ként nem igen értékesíthető.

Kora tavasszal, nagy gonddal készíti a 
melegágyakat, kutakat ás, ültet, kapál, a bu
gát letöri, kacsoz. szedi a dohányt, fülles2ti, 
tellűzi, szántja, csomózza, bányázza és behá
lózza.

A tulajdonos, tehetségéhez képest laká
sokat épit dohányosai számára (nagyobb ura
dalmakat és nagybirtokosokat Kivéve) e laká
sok többnyire a földbe épített egy szoba és 
konyhából álló putrik, a nyomorúság fészkei, 
melyekbe a szükség kezének súlya alatt, még 
2— 3 más család is bevonul.

A szoba ablaka oly kicsiny, hogy a vilá
gosság alig hatolhat be rajta, télen pedig ez 
egyetlen ablakot is betapasztják.

A falak egészségtelen öldöklő bűzű vizet 
izzadnak, a rozzant tetőn becsurog a viz és 
gyakran 15— 20 ember szívja magába az ily 
ronda helyiség levegőjét.

szivarkadohány és az annyira kedvelt szi- 
varkák anyaga, legalább az o lcsóbb  és 
csekélyebb m inőségű (jelenleg török  ta- 
bacchi comm uni, categori scarti, Drama 
stb ) nézetem szerint a legkönnyebben lesz
nek kiszorithatók nevezetesen kerti d o
hányaink által, melyek között, miként na 
gyón  jó l tudjuk, nem egy  kitűnő minő 
ségü, pompás szinü, kellem es illatú és za- 
matu van. De ez esetben m ég nagy fela
datok várnának reánk. Mert nem csak a 
jelen leg ilyen fajú és minőségű dohányt 
termelő körzetekben kellene a m inőség 
minél jobbani emelését minden rendelke
zésre álló eszközzel előrehajtani, hanem a 
különféle okok miatt elveszített hasonfaju 
kitűnő m inőségű dohányokat producáló v i
dékeket is vissza kellene hódítani illetőleg 
szerezni.

Ezen vidékek többnyire csem pészés 
üzése miatt veszítették el termelési jo g o 
sultságukat. A z újabb szigorú törvények, 
úgy hiszem, ezen vidékeken is m egtennék 
a kellő hatást s az újabb termelési enge 
délyezés mindenesetre nagyobb előnynyel 
járna a kincstárra nézve, mint annakelőtte.

Sőt szűz-vidékekre is ki kellene figyel
münket nagyobb mérvben terjeszteni. Sze
rencsés fekvésű és éghajlatú szép hazánk
ban számtalan olyan vidék van, ahol a ta
laj összetétele és m inősége után Ítélve n a 
gyon  jó  kerti dohányok teremnének meg, 
de a hol eddigelé akár az ottani lakosság
nak a dohánytermelés iránt való érzéket
lensége, akár pedig a miatt nem producál- 
tatott dohány, mert a kincstár ott a már 
m eglevő termelő körzetek távolsága miatt 
a csoportosítás lehetetlensége s az ellen
őrzés nehézkessége miatt azt m eg nem en
gedte, habár ismeretével birt is az ottani 
kedvező talaj-viszonyoknak.

E  sorok írója is ismer fő leg  a Dunán
túl, Fehér. Veszprém, Som ogy  és Zala 
m egyékben számos oly vidéket, m elyet — 
miként mondani szokták — az isten is do
hánytermő helynek teremtett. Hullámzatos 
csekély lejtőjű dom bok, nagyszerű fekete 
hom okos talajjal, a káros szelek ellen védő 
akácosokkal, lent a dom b alján vizbó cser- 
gedező patakkal — nem egy  helyen talál
hatók s mintegy kínálkozva ajánlják ma
gukat a dohánytermelésre, m elyre alkal
masabb területet bárhol másutt ritkán ta
lálhatni.

A  mi a dohánytermelést illeti, a Du
nántúl egyáltalában nagyon elhanyagolta-

A kiket a nyomor meg nem viselt egé
szen. azokat megöli a pálinka, ez az átkos 
ital, melv már magyar népünket is me^mé 
telyezte, a nép sorvad, satnyul. butul. csak a 
betevő falatért küzd s azonkívül, hogv meg
élhessen. nem ismer semmi Kötelességet, semmi 
érdeket.

Minden egves dohányos családnak, mun
kaereiét meghaladó 5— 6 holdat osztanak ki, 
—  (tisztelet a kivételeknek) mely aránytalan 
nagy területet, legyen családja bár mily nagv, 
megmunkálni képtelen ; mert könnyebb meg 
élhetés szempontjából az ily nyomorral küzdő 
család férfi tagjai, hogy az évi kenyérnek va
lót beszerezhessék, aratóknak állnak el, kiket 
e munkába az asszonyok is mint marokverók 
követik s így a legfőbb munkát, vezető hiá
nyában, serdületlen gyermekek végzik el.

Földmivelő népünknél ez a szó „szüret* 
rendesen azt jelenti, hogy hegyen völgyön 
lakodalom készül.

Folyik az aranyié, hangzik a nóta, nagyja 
és apraja, öreg és ifjú Örömmel szedi az Isten 
áldását.

De a mily vígan folyik ez, ép oly szo
morú képet nyújt a dohányszüreteléa vagyis a 
dohány szedés.

Arról még sohtsem hallott a világ, hogy 
a kukások valaha jó kedvvel szüreteltek volna.
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tott. A  fentebb rövid vonásokban rajzolt 
talajok mérvadó helyen annyira nem ta
láltak eddigelé méltatást, hogy egyes ki
válóbb s igen alkalmas helyeken m ég csak 
próbaképen is m egengedték volna a do
hánytermelést Pedig az örvendetes tapasz
talat bizonyosan arra vezetne, hogy a most 
bocskor vastagságú, durva erezetű, abso- 
lute nem ég ó  dohányt termelő számos 
(sajnos nagyon számos) helyen be kellene 
szüntetni a termelést, s itt ezeken a szűz 
területeken kellene folytatni, a hol dúsan 
teremne m eg a finom és pompás zamatu 
jó  égésű magyardohány.

Persze sok érdeket sújtana érzékenyen 
az. ha dohánytermelésünk végre-valahára 
már job b  irányokba tereltetnék. De az ál
lam érdeke a legelső és tudjuk nagyon 
jól, hogy egyes vidékeken egyesek érde
keiért miért kell a rósz dohánynak terme
lését m ég mesterséges utón is fentartani.

A  szivarka-fogyasztás nálunk évről 
évre em elkedik. A  fiatalabb nemzedék le
het mondani kivétel nélkül szivarkát fo 
gyaszt ; a szivarkázás részint saját készí
tette. részint a kincstári gyárakban készült 
gyártm ányokkal mind nagyobb hódításokat 
tesz részben a szivarok rovására is. A  nagy
városok, s az azokban lévő nyilvános he
lyiségek (kávéházak, vendéglők, társaskö
rök stb.) roppant nagy mennyiségben fo
gyasztják a szivarkát s bár a tiltott áru 
is nagyon kedvelt czikk ezen helyiségek
ben, m égis a jövedéknek mármost is nagy 
gondot okoz a mindinkább fokozódó szi- 
'  arkaszükséglet fedezése. Egyszóval a jö 
vedéknek mind nagyobb mennyiségű szi- 
varkaanyagra lesz szüksége, ha az ez irány
ban mutatkozó áramlatot kellőleg felakarja 
használni s abból a maga előnyére minél 
nagyobb hasznot huzni.

A  * M agyar Dohány újság* olvasói kö
zül bizonyosan sok;m fogják tudni, hogy a 
finom pipadohányokhoz és magyar szivar- 
kadohányhoz való anyaggal, az országban 
évenként producált mennyiségben már most 
alig-alig hogy a jövedék heéri, és pedig 
annál kevéshbé, mert ezen drága anyag
ból az osztrák sógorok is 'kikkel a dohány
jövedéki dolgokban is össze vagyunk nőve 
s kik itt is, mint egyebütt, igyekeztek ben
nünket lehetőleg becsapni — mi most már 
hála isten, nem igen sikerül nekik) kive
szik a saját részüket.

Ismervén teliát a mindinkább nagyobb 
mérvben nyilatkozó szükségletet magyar 
szivarka-dohányban s azonkívül czélul tűz-

A dohánylevél nem olyan mint a szöllő 
türtje, abból jól lakni nem lenet; friss levet 
sem sajtolhatunk belőle, mely a szomjúságot 
oltsa, az a régi pedig, a mi a pipaszár belse
jébe rágódó.t, sokkal csipösebb lett, semhogv 
élvezettel szopogathatnák.

Nincs itt ének, csak káromkodás, nincs 
öröm, legfeljebb amolyan keserű, minőt a pá- 
inka hatása okoz.

Így persze kénytelen kelletlen végzik dol
gukat.

A  ki előlegbe kivette a jussát, az már a 
jövő előlegről álmodozik, akinek még ritka 
eset ! — marad még valamije, az már is a 
9nizegető-uraku-at kezdi átkozni.

(így nevezik nállunk s általában a be
váltó tiszteket.)

Ezek Önkényének rójják fel azután a si
lány termés rósz aratását; mintha bizony a 
beváltó tiszt, kénye kedve szerint osztályoz
hatna.

S mig ez az álhit lesz az uralkodó, mig 
a termelők és azok feles kertészei közti vi
szony, mely csakugyan abnormális, rendezve 
nem leend, jó minőségű dohánytermelést ne 
várjunk.

L. K. 0

vén ki azt, hogy az idegen, legalább cse- 1 
kélyebb minőségű dohányokat hova-hama- 
rabb honiakkal pótoljuk — akkor nem 
messze lehet már az az idő, midőn emez 
értékes, keresett és nagyjövőjü dohánya
inkat nemcsak jelenlegi korlátolt területű 
körzeteinken minél jobban iejleszteni fo 
gunk igyekezni, hanem azokat régebbi ter
melési helyeiken is őket m egillető mérv
ben restituálni, sőt mint fentebb jeleztem, 
szűz területeken is meghonosítani saját jól 
felfogott érdekünkben elmulasztani nem 
fogjuk.

Lássuk most már, hogyan állunk a 
m agyar dohánnyal mint sziwr-anyaggal.

Sajnos, mindjárt előzetesen kinyilat
koztathatom. hogy nagyon rosszul. Boríték 
gyanánt a magyar dohányt csak legolcsóbb 
—  I 1 , — 2 krajezáros —  szivarjainkhoz
használhatjuk fel. de ezekhez is csak nagy 
elnézéssel és valóban sajnálkozásunk m el
lett. mert eme borítékokkal befont sziva
rok állandó gunytárgyul szolgálnak ama 
szerencsétlen fogyasztóknak, kik anyagi 
viszonyaiknál fogva kénytelenek ezen szi
varnemeket vásárolni. A z egyik azt állítja, 
hogy nem is szivar az, hanem házfedő 
anyag, mert nem ég  s az ilyen szivarok
kal fedett házakat még biztosítani sem 
kellene. Álliiólag a biztosító társaságok já 
rulékot fizetnek a kincstárnak, hogy eme 
tűzmentes anyagot csak szivarnak hasz
nálja fel — mert, ha házfedő anyag gya
nánt eladná, a tűz elleni biztositás egészen 
megszűnnék. A  másik fogyasztó az illatá- 

| val nincs m egelégedve a kérdéses sziva
roknak. A zt mondják, hogy az, a mit ezen 
szivarok a nagy nehezen megindult égés 
mellett magukból kiárasztanak, nem is il
lat, hanem bűz — s az igazságot alig
hanem eltalálták.

Számosabbnál-számosabb adoma kering 
a fogyasztók között ezen szivarjainkról, 
melyek m integy bélyeg gyanánt viselik 
külsejükön a magyar dohányboríték leve
let s az adomákban tudvalőleg sok igazság 
szokott rejleni.

S mig ilyen boritékleveleket is alig 
tud az 5 0 0 - f»00,()00 métermáza dohányt 
termelő M agyarország 2000—3<i00 méter
mázsát, vagyis 0*3— 0’4% -ot előállítani. Ezen 
boríték leveleknek azután a gyárakban. 
35, 40 és 50 •/„ szivarborítékot kellene 
adniok. De Magyarországon m ég nem épült 
fel azon dohánygyár, a mely ezen száza
lék nyereményeket a kérdéses anyagból 
elérte volna ; mert 15— 20— 2 5 %  eddig a 
legjobb eredmény szokott lenni.

Természetesen azon termelők, kik eme 
boríték leveleket termelték, s kik arra 
büszkék voltak, azt mondhatnák erre. hogy 
a dohánygyárakban nagyon szigorúan jár
nak e l ; a válogatást nagy szigorúsággal 
eszközük ; szóval az ő  szép dohányaikkal 
nagyon keményen s nézetük szerint felü
letesen bánnak el.

Ám, álljanak be ezen termelők a fent 
jelzett szivarok vevőinek és fogyasztóinak, 
akkor m eg fogják látni, hogy  boritékleve- 
leik m egválogatása nem olyan szigorúan 
történt s egyes szivaroknál m ég maguk 
is nagyobb szigorúságot szeretnének látni.

Valamivel nagyobb mérvben és nagyobb 
előnynyel használjuk a m agyar dohányt, 
mint szivarburokot. A  burok nagy szere
pet játszik a szivarnál. A  bél közvetlenül 
ebbe van bele g ön gyölítve ; s ha most már 
a burok annyi égési hajlandósággal sem 
bir, h ogy  a többnyire nagyon élénk égésű 
bél által magával ragadtatnék, .akkor a 
szivar teljesen rossz; mert ezen nem égő 
burok elrontja a borítékot is, mely csak 
m elegséget kap, de nem égési processust,
8 igy  a burokkal együtt megszenesedvén, 
m ég a leg jobb  bél is elromlik és szintén 
szenesedik. Innen van az. hogy azon 
szivarjaink között, melyek magyar dohány
burokkal vannak készítve, nagyon sokszor

akadunk olyanokra, melyek szenesednek s 
nem ég n ek ; ha belefuvás által az égést 
elő akaijuk segíteni, akkor a jó  égésű bél 
tüz-sziporkák alakjában kihullik, a boríték 
és burok azonban fekete szén-kéreg alak
jában hullik le. Sötétben ilyen szivarokkal 
járván, egész tűzi-játékot rendezhetünk, 
mely sokszor a Stuwer-féle csillaghullással 
vetélkedhetnék.

A z  ilyen szivarok azután rendesen 
nagyon rossz hatást is idéznek elő. A  fo
gyasztó, mivel a szivar pénzébe került, ter
mészetesen erőszakolja a szívást; de a saját 
kárára, mert a támadó széngőzök elhódít
ják. főfájást idéznek elő s a gyom rot fel
kavarják. Mind olyan dolgok, melyek 
nagyon is elegendők arra, hogy az ember
nek egyszersmindenkorra elvegyék a ked
vét a dohányzástól.

M agyar dohánylevelekből előállított 
bürököt használunk az 1% , 2, 2% . 3 1/*, 5, 
fi krajezáros közönségesebb szivarjainkhoz, 
valamint jó  részben a Brittanica és Milla- 
res szivarokhoz is. Azért is, ha a t. olva
sók közül azok, kik ezen szivarnemek 
egyikét-másikát fogyasztják, néha-néha az 
épen ecsetelt szivarokra akadnának, akkor 
— cherchez la sous-cape —  azaz okozzák 
a rossz burkot.

Mert ámbár a gyárakban a dolog lé
nyegénél fogva a válogatás nagy rigoro- 
sitással hajtatik is v é g re ; de mivel minden 
levélnek a belsejébe nem lehet látni, s nem 
lehet minden levél égését kikémlelni, bizony 
sok olyan burok használtaik fel szivarok
hoz, melyek csak közönséges vágó anyag 
minőségével bírnak.

Mert a gyáraknak nemcsak az a fel
adata, hogy  milyen bürököt vagy boríté
kot állítsanak elő, hanem az is, hogy meny
nyit. A  termelők nagyon jó l tudják, hogy 
dohányaikért a szerint határozzuk m eg az 
árat, a mint ezen dohányokból bizonyos 
gyártmányokhoz való anyag százalékokban 
nyerhető lesz. V agyis a milyenség rová
sára a gyáraknak a keze m eg van kötve.

Mert ha például a szegedi válogatott
a) dohánylevekbŐl legalább elvárnak 20—  
25%  borítékot, 40°/,, bürököt és 10%  belet 
s a gyár csak kihoz 7"/0 boríték »t, 30%  
burkot, 18"/0 belet és 20° 0 hulladékot (ille
tőleg egészséges jó  vágó anyagot) — akkor 
a gyári igazgatóság el lehet rá készülve, 
hogy a felsőbb hatóságtól orrot kap, mert 
a drága anyaggal rosszul gazdálkodott. 
Pedig ezen kevesebb százalék nyeremény
ben is m ég mindig mennyi m eg nem felelő 
anyag találkoznék!

Szivarból gyanánt, vagyis azon anya
gul, mely a szivarok anyagának legnagyobb 
részét teszi ki, a magyar dohánybani fel- 
használás már csak a 2*/* krajezáros szi
varig teljed. Sokan fognak ezen csodál
kozni, kik azon véleményben vannak, hogy 
a Brittanica szivar is teljesen m agyar do
hányból van készítve. Mert azt m eg kell 
adni. h ogy  a m agyar ember, a mint illik 
is, legjobb véleménynyel van dohánya iránt. 
A zt gondolja, hogy a világon az a legjobb 
s h ogy  mindazon finom és tetszetős szi
varjaink, m elyek a fővárosi tőzsdék kira
kataiban gyönyörködtetik a szemet és csik
landozzák a gourmandok Ínyét, mind ma
gyar dohányból készülvék !

Sajnos nem úgy van. Ha úgy volna, 
vagyis ha a magyar dohányt fel lehetne 
használni szivarbélül általában, akkor M a
gyarország a legboldogabb ország volna. 
Nem volna államadósság, nem volna defi
cit (no ez hála isten már e nélkül sincs) 
— de igenis lennének Magyarországon mil
liom os dohány ültetvényesek, magyar d o 
hány-Krősusok l

Azonban a mi nincs, az m ég lehet.
Középfinom  kerti, csetneki, muskatály, 

szamosháti. a debreczeni körzetből sok d o 
hányaink hivatvák e tekintetben segítsé
günkre lenni. Mindezen dohányainknak
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kellő ápolás, szakszerű kezelés, a dolog  
fontosságának lelkiismeretes felfogása, vala
mint a tudomány eddig elért vívmányai
nak felhasználása által és folytán nagy 
jöv ő  jósolható. M egmondom  miért.

Hn ezen dohányainkban látom azon 
anyagot, m elyből idővel (kedvező conjunc- 
turák mellett) jó  zamatos szivarokat fogunk 
készíthetni — de természetesen az anyag 
akkor egészen másképen lészen kezelendő.

Eltekintve a talaj javításáról, melyről 
alább megemlékezni fogok, mindenekelőtt 
ha az említett dohányokból szivaranyagot 
akarunk képezni, el kell térnünk azon szo
kásunktól, hogy dohányainkat simított álla
potban adjuk át az eriedésnek és ez után a 
további feldolgozásnak.

A  simított levelek az eijedés folytán 
támadó m elegség behatása alatt ragacso
sokká lesznek és egymáshoz tapadnak, s 
miután dohányaink nagy részben igen sok 
mézgaszerü anyagot is tartalmaznak, ezen 
őszszetapadás m ég nagyobb lesz, úgy hogy 
sokszor a leveleket alig lehet azok szét
szakadása nélkül széjjelszedni.

Különösen boritéktartalmu anyagjaink
nál is látható ezen simított állapotbani ke 
zelés hátránya; mert egyik levél a mási
kon, — főleg a bálokban történt erős saj
tolás után, — egész rajzot alkot, mely 
rajz fehéres kuszáit vonásokban az erjedés 
után is megmarad a dohányleveleken, me
ly e k  ama tarka-csikós borítékot szolgál
tatják, melyeket elég sokszor van alkal
munk látni belföldi dohánynyal átfont 
szivarjainkon.

De a simított állapotbani kezelés az 
égést sem segíti elő, sőt bizonyos tekin
tetben hátráltatja. A  sima felület nem al
kalmas a folytonosan pislogó égést jó l 
táplálni; ehhez inkább érdes, zsugorodott 
felület szükséges. Igaz ugyan, hogy a szi
var-készítésnél a bélanyag összenyomatik 
és mintegy zsugorodott állapotba hozatik, 
de ekkor már késő — mert a zsugorodott 
állapotban való kezelés épen az erjedésnél 
játsza a főszerepet. H ogy  ez igy  van, 
mutatja az is, h ogy  a külföldi dohányok 
között, melyek szivargyártásra használtat
nak, alig akad egy-két fajta dohány, mely 
nem az említett állapotban kezeltetnék.

Ezzel m ég nem akarom azt mondani, 
h og y  egyszerűen az által, ha dohányain
kat nem simított, hanem simitatlan (zsugo
rodott) állapotban kezelnénk, azok égését 
is mindjárt nagyban elősegitenők. De bél
dohányainknál bizonyos, hogy a dolog  lé 
nyegénél fogva hamarjában különféle e lő
nyöket érnénk el, mely előnyök azok előtt, 
kik a szivargyártás módját és menetét is
merik, azonnal szembe fognak tűnni.

A  jó  égés azonban természetesen m ég 
más elbírálás alá is esik. Epén a jó  égés
nek hiánya volt az, a mi eddigelé dohá
nyainknak a szivargyártásnál játszható na
g y obb  szerepét meggátolta.

Főtörekvésünknek tehát minden áron 
és legelső sorban az éghetőség javítására 
kell irányozva lennie. A  dohánytermő ta
lajoknak, habár kezdetben áldozattal is, 
m eg kell mindazt adni, a mit e tekintet 
ben a tudomány és a tapasztalat nyújt. 
Mintatelepeinknek lesz hivatása e tekintet
ben is jó  példával előre menni.

Tudom ugyan, hogy ezen mintatele- 
pek egyelőre csak jó  magtermelésre, az 
ültetési és gondozási módozatok, szárítás 
és egyéb kezelési teendők javítására szol
gálnak. De nem is lehet mindent egyszerre 
tenni.

Örömmel constatálható, hogy a d o 
hány kezelésében már most is jelentékeny 
haladás mutatkozik s ha ez tovább is igy 
tart, akkor úgy hiszem okvetlenül a talaj- 
javításokra kerül a sor. A  magyar d o
hányügy országos érdekű dolog s majd 
talán a közel jövőben  már cultur-m émö- 
keink között is akad egy, ki ezen ügyet

M agyar  D ohámtujsáu.

tanulmánya tárgyává teszi s azt elősegíteni 
igyekszik.

Külföldi dohánymagvakkal is m indjob
ban kell kísérleteznünk s az eredm ény b i
zonnyal nem fog  elmaradni.

Sőt m ég a kész dohányleveleknek 
vegyileg  való javításától sem szabadna 
visszariadnunk, főleg a mi az égés előm oz
dítását czélozza. A  nagy Ném etország, 
m ely különben is excellal a vegytannak 
minden téren való alkalmazásában, e tekin
tetben is előljár s úgy  látszik előnyösen, 
mert még mai nap is sajnosán tapasztaljuk, 
h ogy  a németországi szivarok, m elyek pe
d ig  többnyire kétes értékű és származású 
dohányokból készülvék, nálunk is bámu- 
lókra találnak és sokan vannak azok. kik 
akár m egengedett akár tiltott utón ezen 
szivarokat fogyasztják.

Miért ? Mert első sorban jó l égnek. 
V agyis azon főtulajdonsággal bírna*, me
lyet a szivartól okvetlenül m egkívánunk. 
Ha a szivar ég  s gyönyörködünk egyen 
letesen lerakodó hamujában, csak akkor 
vizsgáljuk annak további tulajdonságait 
(illat, zamat stb.) de ha ezen szivarokhoz 
olcsón jutottunk, az utóbbi tulajdonságokat 
nem is vesszük olyan nagyon szigorúan, 
hanem nagyon megelégszünk a jó  égéssel.

Jó égésű magyar szivarbél előállítására 
kell törekednünk tehát s az ezen bélből 
készült szivarokat majd jelentékenyen ol
csóbban adhatjuk, mint a jelenlegi drága 
külföldi dohányból készülteket.

♦  **
A  mint ezen kis értekezésből kivehető, 

szerző gyártási szempontból vette sorra a 
magyar dohányt mint szivarka, szivarbon- 
ték- burok- és bélanyagot. Csak a főirány
elveket jelölte m eg a teendők iránt; hiva- 
tottabb erőkre hagyván a dolog  kivitelét. 
A  minta- és kísérletezési telepek vezetői 
első sorban lesznek hivatva arra, hogy 
mindazon irányban, m elyeket a fenti sorok
ban m egjelöltem  jó  példával menjenek elő. 
Nekik rendelkezésre, áll minden, a mi szük
séges ; anyagilag nem reszkíroznak semmit. 
Csak jó  akarat és a hivatás lelkiismeretes 
felfogása kell működésükhöz.

S  én m eg vagyok győződve, hogy rö
vid idő múlva innen is. onnan is jó  híreket 
fogunk hallani; hogy a m agyar dohány 
nem hosszú idő múltán elfoglalja az őt 
m egillető helyet, a melylyel birt s a m elyet 
m ég egészen el nem veszített.

K a xa y IZ,

A szűz dohány.
Ky  urnák, a „Dohány Ú jság “ t. évi 

4. számában közlött hason czimü czikke 
olyan szakavatott tolira vall, és oly jó  egész
séges humorral van Írva, mintha az illető 
sorait valójában valami illatos szűz dohány 
füstjének vidító hatása alatt irta volna 
m eg ; mulatságos amint előadja, miképpen 
hagyta cserbe a szűz dohány próbánál D. 
I. képviselőt az orra, de hát ez bárkin 
is megeshetik, ha p. o. jó  tavaszi vagy’ 
őszi náthával van ellátva és „egy  fecske 
m ég nem csinál tavaszt".

Tehát hogy D. I. képviselő ur orra 
tévedett, m ég nem bizonyít semmit, és 
különösen nem bizonyítja azon állítást, 
mintha a magyar szüzdohányt szerető táb- 
labiró közönségnek nem lenne a szaglási 
érzéke kellőleg kifejlődve, és nem bizo
nyítja azt sem, hogy ha a bírálatra még 
hat pipás meghivatik, h ogy  azok is jónak 
találták volna a nevezett kihányásból ap
rított zöld dohányt, ellenben bizonyos, 
hogy  a dohánykezelés átalában m ég nem 
áll az alkotmányos kor színvonalán; a fo 
gyasztó közönség csak nagyon csekély 
részben lesz beavatva, az egész gyártás a 
titok leple alatt van, mint hajdan az arany- 
olvasztás mestersége.

Márczius 1.

D e hát ezen nincsen mit csodálni; 
amely intézmény a kényszer illetve ön
kényuralom aerája alatt jött bárhol létre, 
az oktroy természetét félszázadig vagy  to 
vább is megtartja. Sok  vajúdás, sok panasz 
után határozta el m ég Szapáry g ró f mint 
pénzügyminister a szüzdohány elárusitását 
és mi czélból ? hogy  a dohányzó közönség 
igényeit kielégítse r N em ; mert ez m agyar 
kormányzati szem pontból véve igen m el
lékes d o log  volt, hanem, h og y  m egaka
dályozza a csem pészetet; elérte-e czélját 
vele ?

Nem.
Mert a dohányzó közönség m ég m in

dég nincs kielégítve, szűz dohány csak 
nagyobb városokban kapható —  s ami 
kapható, az nemcsak hogy  ritkán jó  — 
de egyszersmind drága is.

Tehát nem alkalmas a csempész do- 
hánynyali versenyre, s m ég kevésbé annak 
leszorítására.

V aló igaz. hogy a csempész dohány 
közt sok rósz, de sok jó  is van, és ami 
fő, van benne választék, több féle talajról 
lopatván össze, van miből kikeresheti a 
dohánykedvelő az Ínye szerinti anyagot 
s ami több, van miből vegyíteni, ha nem 
is tizenhárom féléből, mint a hogy a haj
dani nagypipáju urak szerették, de mégis 
nehány — vagy i — 3 fajtából; a keverés 
a különböző illat és zamatot összesítve 
nagyban fokozzák a dohány élvezetét, bár 
sok dohányzó m egelégszik eg y  fajtával 
ha az ínye szerinti vágatból való, csakhogy 
az állami szűz dohány közt az árndában 
nincs válogatni való, — elindulnak a D. 
I. képvise'ő orra után és vágatnak debre- 
czenyi és szegedi dohányt, mindkettő o ly  
erős. mint amire azt szoktuk mondani, 
hogy  B irge m osó, pedig mennyi jó  pipa
dohány fekszik a beváltó raktárakban, de 
választani jó  pénzért sem szabad, pipál
junk csak szegedit és tartsuk polgári k ö 
telességnek azt találni jónak, mit D. I. 
vagy X . ur jónak véleményezett.

H igyje m eg a szűz dohány ez. czikk 
igen tisztelt Írója, hogy az ízlést nem 
lehet erőszakolni.

i-.s a vágy kinek-kinek Ízlése szerinti 
, dohányt pipálni utat tör magának a paj

ták záiján keresztül i s ; miért nem elégítené 
| ki az állami kezelőség helyes intézkedés

sel ezen vágyakat, .niért tereli a dohányzó 
közönségét m ég mindég a csempészethez ? 
okadatolhatlan túl szigorával ?

i'.s ha egyszer alaposan megakarja 
szüntetni a csempészetet, akkor igyekezzen 
azzal a csempészszel conkurálni, és ezt 
könnyen megteheti.

Fogadja el Dessewffy g ró f legelső ter
vét, áruitasson legalább a nagyobb váro
sokban csom ós állapotban levő jó l fermen
tált szűz dohányt minden pipadohány vál
fajból, hogy  felismerhető legyen füzessék 
át minden csom ó a közepén egy alkalmas zsi- 
neggel, és láttassák el ólom  pecséttel, utal
ványozza ha kell a szolgabiró m eghatá
rozva legkissebb m ennyiséget, nehogy va
laki pusztán a jogezim  miatt váltson illetve 
vásároljon, s ezen intézkedés m ég nem 
zárja ki a vágott szűz dohány eladást. D e 
ki fog  elégíteni mindenkit.

Van a raktárakban jó  anyag elég, 
csak adni kell belőle.

Czikkiró bőven elm élkedik a szűz d o 
hány conserválásáról is, de hidje m eg, 
hogy az nem ördögi m esterség, m ég só 
sem kell hozzá, csak eg y  kis gondozás a 
bevágott anyagot zsákba rakni, szcllős 
helyre aggatni elégséges de pakétozni is 
lehet vágás után azonnal, csak tökélete
sen légmentes legyen az edény vagy cso 
m ag, m elybe tétetik.

Csomagoljuk a frissen vágott dohányt 
marha vagy  sertés hólyagba kem ényen 
megtömve, nedvesítsük m eg a hólyag felső 
részét és kötözzük el vékony zsineggel
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erősen s el fog  állani ítélet napig, azon nyir
kos selyem szerű állapotban ahogy m eg
vágtuk.

Csodálkozik a czikkiró hogy az ál
lami szOz dohány nem tetszik ; azt hiszem 
eléggé elmondtam, hogy miért nem tet
szik, de egyet még nem mondtam el, nem 
mondtam el azt, hogy a szűz dohány ked
velő, a vágni valót m eg is kefélteti leve- 
lenkint, mit a gyárban nem tesznek m eg; 
ha látná, mennyi port, és piszkot hord le 
a kefe, csak egy vágat dohányról is, bi
zonnyal jobb fogalmat szerezne magának 
a háznál kezelt szűz dohányról.

Czikkiró ur tehát híjába hivatkozik a 
termelőkre, hogy termeszszenek jót, s ak
kor jót is fognak pipálni, van a beváltó 
hivatalokban jó  dohány több mint elég —  
de nem jutunk hozzá, mert nem engedi a 
túl conservativ rendszabály; pedig az im
portált rendszerrel szakítani kell is, és le
het is, —  mert ezt maga a monopólium 
érdeke kívánja, t i. teljesen kielégíteni a 
dohányzó közönség jogos kívánatét, ez ál
tal ölni el a csempészeti vágyakat, mond
hatnám kényszerűséget, és ezáltal egyszer
smind népszerűvé tenni a monopólium in
tézményét.

Telelep.

Levél a Szerkesztőhöz
Tekintetes szerkesztőség 1 

A  szolnoki m. kir. dohánybeváltó hi
vatal kisérlettételre szuloki dohány m agot 
küldött be. M inthogy az elfajzás végett ezt 
többi dohányültetvényeimtől távol 1 — 2
K . holdnyi terjedelemben (a mennyiség 
konstatálását is szem előtt tartva) szándé
kom  ültetni, kérem felvilágosítani, vájjon 
valamely folyamodással elérhető volna- e e 
kísérletet az engedélyezett területen felül 
ültettetni. Ú gy  hiszem kívánságom méltá
nyos. mivel a kincstár érdeke is ilynemű 
kísérletezés, és rósz eredménynél károm az 
engedélyezett terület csonkításában lenne 
lényeges.

Ez évi dohánytermésem, hála az igen 
korai életerős palántákkal való ültetésnek, 
m eglehetős volt. A  későbbi beállott szá
razság meggátolta a levelek növekedését 
úgy, hogy azok nem lettek túlnagyok, de 
nem is rongyolódtak össze s szép munka 
mellett elérték a 19 frtos átlagot, a mi ná
lunk homokon rósz égés mellett soknak 
mondható. A  nyár derekán egy kis pásztás 
eső meghozta szerencsésen a mennyiséget 
is úgy, hogy átlag K . holdanként 10 me- 
termázsán felül lett s így azon ritka em 
berek közé sorozom magam, ki termésével 
ez idén teljesen m eg volt elégedve.

A  tekintetes szerkesztő ur alázatos 
szolgája,

Sárhalom, 1891. febr. 18.
Deutsck Giga.

* *♦
A  mi a levél elején foglalt kétdést il

leti, a tekintetben nézetünk a követk ező :
Nem épen szükséges az elkülönítés 

annyira, azután a többletre engedélyt kel
lene kérni, a mivel már most elkésett. Ot: 
a szuloki mag nagyon be fog  válni.

S z e r k .

Magnemesités, ét visszapillantás az 
1884-ik évi Dohányujsig első számára.

A  fent jelzett számban a következő 
közlemény volt közzé téve.

A dohánymag nemesítése.
E mivelet fontosságánál fogva a dohány

termelés legkiválóbb alapját és feltételét képezi 
— mert ahogy minden mezei földmivesnek 
első kötelessége és igyekezete abban áll, — 
hogy egészséges jó terménymagot vethessen 
szántóföldjeibe, ugv a termelő is legfőbb fel

adatának ismerje nem csak egészséges dohány
maggal eszközölni a melegágy veteroényezését 
—  de minden tőle kitelhető gondosság és szor
galommal oda törekedni, hogy dohány-mag
jának nemesítése által mennél jobb és illatosabb 
dohányt termeljen.

Hazánk talaja és éghajlata, minden te
kintetben oly elöny< kkel van megáldva a ter
mészettől, hogy kellő gondozás és szigorú fe’- 
Ügyelettel párosult szorgalom mellett, oly ki
tűnő dohányt termelhetünk, mely folytonos 
nemesítés által világhírűvé válik és lehető leg
nagyobb kelendőségnek fog örvendem.

Én gyakorlati tapasztalataimnál fogva leg
határozottabban állíthatom, hogy hazánkban 
a dohánymag nemesítése — a legmagasabb 
fokra emelhető, ha t. i. a termelők e feladat 
fontosságát tekintve, azt közönségesen és min
dennapi közönyösséggel nem eszközük.

Első feladatának ismerje tehát minden 
termelő csak oly dohánymag nemesítését rni- 
velni, melynek faja a termelő vidéken legsike
resebben tenyéssik; ily mag nemesítés a do
hány terméknek zamatot és jóságot kölcsönöz, 
súly és rugauvosság tekintetében pedig alkal
mas szivarboritékot képez és legkeresettebb 
áruezikket fogja szolgáltatni.

Feltétlenül szükséges, hogy a magneme- 
sitéssel foglalkozni szándékozó termelő a za
matos dohány fajokból öt, egész tizenöt meny- 
nyiséget képező dohánymagot vagy rászát 
szerezzen; — azokat az e czélra kijelölt me
legágyba veteménvezze, a rászákat pedig, egy 
az északi széltől biztosított és elkülönítet napos 
helyre —  legjobb szagos virágok közé — 
kertbe kiültesse.

Az ily módon rendkívüli gondozás és fel
ügyelet mellett nevelt palánták na egy lábnvi 
magasságra nőnek, külön-külön virágcserépbe 
ültetendők, és teljes virágzások idejében azon 
plántákhoz kell ezeket a legnagyobb gondos
sággal szállítani, melyeket ezen fent körülirt 
illatos dohányplánta virágaiból nyert porral 
házasitás által nemesíteni szándékozunk.

E helyütt megjegyeztetik, hogy minden 
egyes dohány plánta him és nőstény termé
szettel — van minősítve.

A házasitás, mely egvike a legmagasabb 
és legmesterségesebb kertészeti műtéteteknek, 
a következőképen történik :

A virágcserepekbe ültetett és teljesen ki
virágzott dohányplántát a dohány-ültetvényben 
legszebben és legdíszesebben kivirágzód egész
séges plántához tesszük és mindenek előtt a 
nemesítendő (házasítandó) dohány-plánta ko
ronájának virágaiból minden fattvu növést olló 
vagy finom tőkéssel lemetszünk —  oly mérv
ben, hogy az ültetvény nemesítendő plántáján 
legteljesebb tizenöt vagy húsz kifejlet virág 
maradjon.

E virágok egyenként kehely idomzatuak
—  melyek belső tartalma egy középső nagyobb 
és hoszabb, és Öt kisebb növésből —  (szálak
ból) áll —  a középső nagyobb növésű szál 
feltűnő ismertető jele abban rejlik, hogy felső 
végén egy Kis serét nagyságú élénk zöld szinü 
gomb díszük ; az Öt kisebb szál növésen pedig 
csekély és csaknem szmtelen és dísztelen golyók 
észlelhetők; ez utóbbi szálakon illetve növése
ken terem finom himpor, melyet a fent körül
írt, a dohány virág közepén látha.ó nagyobb 
és díszesebb külsejű szál (növés) magához 
szíva megtermékenyíti, és a virág gumókat 
magtermésre képesíti.

A nemesítendő dohányültetvény plántáinak 
néhány nappal a midőn himpor nyomok még 
alig észlelhetők, minden egyes virágából a há
zasitás előtt a fent említed és körülírt öt kisebb 
növésű himport termelő szálait vagy legalább 
kis golyóit egyenkint kis ollóval a legnagyobb 
vigyázat és gondosság mellet, ki kell metszeni
— és a földre hányni —  e műtétéi után pedig 
egy finom lehelettel nedvesitett ecsettel a vi
rágcserépbe ültetett zamatos dohány plánta 
virágok kelyheik minden egyes himport tar
talmazó (öt) száláról külön külön leszedett 
himport a dohány Ültetvény nemesítendő

plánta-virágaiba helyezni; és pedig a megma
radt öt kisebb és középső díszes külsejű szál 
növésre oly mérvben, hogy a virágnak az 
imént említett növésein a nemesítő himpor 
látható és észlelhető legyen.

A nemesitési műtétéi délelőtt tiz órától 
tizenkét óráig eszközlendő, feltétlenül szükséges 
a csendes és minden szél vagy légvonat nél
küli napos időjárás, a mennyiben az ecsetre 
ragadt himport a legcsekélyebb szél vagy erő
sebb léghuzam elfujja, miáltal e fáradságos 
műtét, úgy gondosság és szorgalommal páro
sult munkánk eredménytelenné válnék.

Minden dohánytermelő megyében, továbbá 
ötszász egész egy ezer négyszög Öles területe
ken dohány minta-ültetvényeket és telepeket 
szükséges felállítani, é» berendezni, ezeknek 
gondozását és kezelését szakértő műkertészekre 
bízni kiknek feladatuk és kötelességük leend 
az általok nemesített dohányplántákból, a vidék 
vagy megye dohánytermelőit, első sorban kü 
lönféle kitűnő fajú és zamatu dohánymaggal 
ellátni. E helyen megemlítjük, hogy a minta- 
dohány-termelő telepek plántáira, egy tő tel- 

! Ügyelő vándor műkertész által, — a legszigo- 
ruabb felügyelet es ellenőrzés teljesítendő, mert 
semmi nemű termény vagy növény nem 
igényel oly szigorú gondozást és ápolást, mint 
a dohányplánta, mely minenféle burján szagot, 
vagv idegen bűzt, természeténél fogva oly 
mérvben képes magába szívni, hogy azokból 
az ily rósz szagot, vagy bűzt kiirtani csak nem 
lehetetlen.

Rendkívüli gyakorlati tanulmányozást, sok
oldalú leleményességet, ügyes gondozást — és. 

a leirhatlan búvárkodást igényelvén a jóravaló 
és versenyképes dohánytermelés, e téren igye
kezni fogunk minden tőlünk kitelhető szorga
lom, kitartás és munkássággal betölteni azon 
hazafias hivatást, mely a Dohányujság szer
kesztése által vállainkra nehezedik.

Már akkor nagy fontosságot ígértünk a 
mintatelepek felállítására nézve, és hála 
istennek úgy látszik nem csalatkoztunk, 
mert már is igen szép eredmények érettek 
el, és most kezdi m ég csak nagy szabású 
formáját felölteni. Mi csak ez alkalommal 
nagy örömünket akaijuk kifejteni, a felett, 
hogy az eszmének kivitele — melyben nekünk 
is volt egy kis részünk —  olyan sikeres 
eredményű lett. Továbbá a magnemesités- 
ról irt kis közleményünket, a. kísérleti tele
pek vesetőinek b. figyelmébe ajánljuk.

A német birodalmi kormány emlék
irata a szövetségi és birodalmi tanács 
elé terjesztett, s  a dohányadótörvény 
megváltoztatását ezélzó folyamodványt, 
s  az e fölött hozott határozatokat 

illetőleg.
Ezen a szövetségi tanács határozatában 

említett emlékirat szószerinti tartalma a kö
vetkező.

A birodalmi és szövetségi tanácshoz az 
utóbbi években számos kérvény érkezett be, 
a melyekben azon állításnál fogva, hogy a 
hazai dohánytenyésztés az 1879. jul. 16-án 
kelt törvény folytán visszafejlődött és most 
parlagon hever, ezen tör énynek külömböző 
iránybani módosítása ajánltatott.

Ezen kérvények által figyelmeztetve a bi
rodalmi kincstár terjedelmes fejtegetéseket 
folytatott a németországi dohánytenyé>ztés 
akkori állapota, és a szóba jött nehézségek 
valamint állapotok felett, egyrészt a királyi 
porosz pénzUgyministerrel, Bajor- Szászország, 
Würtenberg, Baden, Hessen és Meklenburg- 
Schwerin szövetséges kormányaival, másrészt 
pedig Elsass-Lothringia csász. helytartójával 
mely fejtegetések a következő eredményeke 
hozták létre.

A hazai dohánytenyésztés terjedelme, mi
ként azt az e czikk végén felhozandó 2 ki
mutatás is bizonyitandja, 1871— 72 óta — 
eltekintve az 1878/79, 1879/80, és 1882/83-
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•ki aratóéveket, a melyekben a dobányadó i 
újjáalakítása, azaz a dohánymonopolium be- I 
hozatalának tervezése rendkívüli befolyással I 
volt — rendesen azon pénzértéktől függött, ! 
mely a megelőző évi Ültetésben befektettetett. I 
Egy hektár Ültető területre vonatkozólag az I 
átlagos pénzösszeg jelentékeny emelkedése az ' 
1872 73, 1874/76. 1879/80, ' 1880/81 évek
ben, az ültetés jelentékeny emelkedését is 
hozta létre az 1873/74, 1875/76, 1880/81 és 
1881/82-ik évben; ezen összeg jelentékeny 
csökkenése az 1874/75, 1876/77 és 1877/78-ik 
évben pedig az ültetés nagymérvű csök
kenését idézte elő az 1874/75, 1876/77 | 
és 1877/78 években, mig 1887/88 és 1886/87- 
ben a befektetés átlagosan egyenlő évi összege 
az Ültetés nagyobb ingadozását nem hozta 
létre, az Ültető terület átlag 20,000 hek
tárt tesz ki, 1889/90 ezen terület 17,400 
hektárrá sülvedt, mert a megelőző években 
egyrészt közép sulyérték mellett elégtelen ár, 
másrészt középszerű ar mellett nem elegendő 
sulyeredménv a dohánytermelést kevésbé ér
tékessé tette. Mivel azonban 1889/90-ben az 
eredmény ismét kedvezőbbnek mutatkozott, az 
ült* tö terület átlagos terjedelme újra 20.000 
hektárra emelkedett.

Eltekintve tehat a törvény megváltoztatása 
s a rendkívül magas vagy alacsony befektetett 
pénzösszeg áltál befolyásolt esztendőket az ül
tetésre .zant terület szemben a lefolyt évtized
del csak igen csekély kissebedést szenvedett.
A B alatti kimutatás értelmében Poroszország 
és Brandenburgul! ezen terület daczára annak, 
hogy itt merüli fel a legtöbb panasz, jelenté
kenyen nagyobbodott, míg Schleziaban, Szász- 
országban és Rhemlandban ez ismét nagv 
mértékben kisebbedéit. Bajorországban kevésbé 
észrevehető kisebbedés. Badenban pedig ke 
vésbé észrevehető nagvobbodas állott be. A 
legnagyobb hanyatlás érte Elsass-Lothringiát, 
mert óit a 3400 hektárnyi terület 1872/73-tól 
1876/77-ig 2500, 1884 85-től 1887/88 1850 
hektárra sülvedt. Ennek okát azon körülmény
ben Keresik, hogy a franczia monopólium, 
mely azelőtt jelentékeny mennyiségű nyers do
hányt szállíttatott Elsass-Lothringiából, ezen 
szállítását 1884/85 óta beszüntette. Mivel ezen
kívül Neme országban sem nyert többé alkal
mazást ezen rendkívül nehéz dohanvfaj, az 
Elsass-I.othnngia dohánytermelőkre nézve be
állt a krízis, melynek legyőzése csak akkor re
mélhető, ha az országos közigazgatasnak kö- 
nyebb faj~k behozatala s ültetése iránti törek
vése a várt sikereknek eledet teend .

A középszerű belföldi nyers dohánv ara 
csak kevéssé Távozott a 4Ó M. tói 100 kg. 
után azon években, melyekre nem gyakorolt 
befolyást sem a beállott, vagv csak tervezett 
törvényváltozás áltál előidézett spekulatió —  
a mint 1879 80 és 1880 81. évben tényleg 
történ’ , sem a rendkívül rósz időjárás okozta 
kedvezőtlen termés — mint 1887/88-ban. A 
kevésbe jó fajon ara azonban sülvedt, annak 
oka abban keresendő, hogv ezeknek fogyasz
tása kisebbeden.

Azonkívül Francziaorszag,Ausztria-M.»gvar- 
ország, Olaszország, Schweitz, mely államok 
azelőtt fogyasztói voltak a német dohánynak, 
most megrendeléseiket teljesen beszüntették; 
ugv hogv a kivitel most csak Angolország és 
Hollandiára szorítkozik, a hova nem épen je
lentéktelen mennyiségű dohánylevél szálltttatik. 
Még a belföldi fogyasztás hanyatlása is minde
nütt észrevehetővé válik. A fiatalabb nemze
dékben a dohányzás kevésbé elterjedt, mint az 
azelőitiben. Leginkább hanyatlik a pipadohány 
fogyasztása, mert még e vidéken is a szivar 
szorítja ki a pipadohányt. Ebből érthető, hogv 
a dohányfogyasztás kisebbedése főleg azon or
szágrészeknek válik hátrányára, melyek kevésbé 
értékes nehéz dohányt termesztenek, mint pl. 
Elsass-Lothr. vagy a birodalom keleti meg 
északi területei. Ennek következtében az ezen 
vidékről beérkezett kérvények főleg a belföldi 
dohány vámvédelmének megerősítését hangsú
lyozzak, még pedig vagy a külföldi dohány 
beviteli vámjának emelése, vagy belföldi do

hányadó kisebbítése utján, mig az ország egvébb 
részeiről beérkezett kérvények tulnvomóan a 
törvény egyébb pontjaira vonatkoznak.

E beviteli vám emelésének, melynek tá
mogatását a kormány már megtagadta, vala
mennyi szövetségi kormány is ellene van. Kö
zös felfogásuk szerint az volna egy ily tör
vénynek elkerülhetetlen következménye, hogy 
a külföldi dohány bevitele kisebbednék s a 
belföldi dohányra kellene erősen szorítkozni. 
Ezen fejlődés pedig a fogyasztás csökke
néséhez vezetne a nélkül, hogy a belföldi do
hánytermesztést jövedelmezőbbé tenné, mive! 
ugyanis a belföldi dohány árának előrelátható 
emelkedése a fogyasztás csökkenése által kor- 
látoztatnék. Ha pedig a várakozás ellenében a 
belföld: dohány fogyasztásának nagyobbodása 
is beállna. ez kizárólag csak azon vidékeknek 
válnék hasznára, melvek azáltal, hogy a kül
földi terményt némileg pótló és szivargyártásra 
alkalmas dohányt volnának képesek szállítani, 
már azon kívül is kedvezőbb helyzetben vannak 
mint a birodalom többi részei. A csekély ér
tékű nehéz dohányok fogvasztása az emelke
dett konkurrenczia következtében még jobban 
csökkenne mint eddig, s ezáltal a jobb, az ég
hajlati és a talaj-viszonyok által már amúgy 
is előnyben lévő dohánytermelőknek, a kevésbé 
jómódú termelők hátránvára újabb előnyök 
nvujratnának.

(Folytatás következik.)

Az aranka irtásáról.*)
Luczernásaink és lóheréseink egvik leg

nagyobb ellensége az aranka. Ha egyszer be
levette magát kedvencz gazdunövénve közé. 
akkor ott a kár igen nagy is lehet. Hogy 
azon an ez meg ne történhessék, a gazdának 
tudnia kell az időt, in kor: és a módot, hogvan 
űzheti ki onnan a hívatlan vendéget. íme lássuk.

Magát az arankanövénvt e helvt nem 
ismertetem, mert azt tálán mindnyájan ismer
jük, de azért az arankáról egyet-mást mégis 
el kell mondanom.

Az arjnka magjának először a talajba kell 
jutni, hogy ott kicsirazhassék és sárga, hala- 
vánv, levéitelen szárat kihajtása és növessze 
mindaddig, mig nem akad luezerna avagy ló
here növényre, melyet megtámadhat, már azál
tal, hogv annak szára körül csavarodik és mar 
most mint élősködő növény, a gazdanövény 
száráb.. mélyíti gyökereit. Innen szívja aztán 
a már athasonlitott tápláló nedvet, melvlvel 
táplálkozik a gazdanövény rovására.

Nagyon természetes valami, hogv első és 
főkelléke lóheréseink és luczernásaink aranka- 
mentességének, azok magjának tisztasága. Ha 
a vetendő mag közt aranka mag nincs, akkor 
a lóherésben sem lesz. Igaz ugvan, hogy az 
aranka magjat nagyon nehéz a luczernáétól 
megkülömböztetni — ugv szemre — de job
ban megtekintve, azt fogjuk tapasztalni, hogv 
a sárgás, s/.ürkésbarna, homálvos fénvü, kissé 
szőrös, valamivel kisebb és inkább gönibalaku 
mint tojásdad mag, az aranka magja, nem pe
dig a luczernaé.

Csakhogy nem minden gazdának van 
ideje arra, hogy talán több helyről beszerzett 
vetőmagját vizsgálgassa. pláne még azért is, 
hogy megtudhassa mily " 0*ben van közte 
aranka s ezt tennie kár is volna, mivel, ha 
tudja azt. hogy hazánkban vannak és mű
ködnek már „állami vetőmagvizsgáló állomá
sok melyek csekély díjért pontosan megvizs
gálják a beküldött magvakat, akkor aligha fog 
késlekedni vetőmagját megvizsgáltatni.

Ily állomások Budapesten (állatorvos tan
intézet); Magvar-Úvárt; Kassán ; Debreczenben ; 
Keszthelyen és Kolozsmonosroron vannak min
denütt a m. kir. gazdasági tanintézetekkel 
kapcsolatban.

A vizsgálatok és az eredmények közlése 
gazdák részére, nagyobbrészt ingyen történik, 
úgy hogy a gazdat csakis a postabélyegek költ-

*) A „Gyakorlati Mezőgazda* után.

•égé terheli s csupán egyes kevésbé fontos, 
nem közhasznú s nagyobb munkát igénylő 
vizsgálatokért számittatik csekély díj.

Nem mondhatjuk eléggé, hogy mennyire 
fontos dolog magvásárlások előtt, kis papirzsá- 
kocskákban 100— 200 grammnyi mennyiséget 
a megvizsgáló állomás főnökének beküldeni, 
hogy ott % -ben kimutassák u mag arankás 
voltát.

De ha ezen védekező módot a gazda 
magáévá bizonvos körülmények közt nem te
hette, talán még nem fog lényeges kárt szen
vedni, ha azonnal, mihelyt a hívatlan és kel
letlen vendég keletkezik, útját vágja. Ha pedig 
a gizda még akkor sem védekezik, akkor nagy 
kárt fog szenvedni és az ilyen „mit bánon!“ 
gazd’uram ezt méltán meg is érdemli.

Mielőtt a heremagot elvetnök, annak tisz
títása szintén lényeges dolog. Legjobb hazai 
gvártmánv a Szávoszt-féle Excellslorrosta, me
lyet (Arany János utcza 11. szám) 75 írtért 
lehet beszerezni. A legolcsóbb eszköz pedig 
az e czélra készített kézi szita. A szitalemezen 
minden hüvelykre 22 szál drót esik. Ezen sod
ronyok azért vannak igv elhelyezve, hogy in
kább hulljon ki a heremag közül is egynéhány 
mintsem hogv az aranka közte maradjon.

Ha észrevesszük luczernásaink bán vagy 
lóheréseinkben az arankát, azonnal irtsuk ki 
onnat, meit egyetlen egy aranka növény ké
pes nagv területen elpusztítani a Ií herést.

Az aranka minden szára, melv egy gaz
danövény szarát körül fogja, a legfelsőbb gyö
kerétől a hegyéig egy önálló növényt képvisel, 
mely az aramea szar legfelső gvökere alatt Isvő 
részétől függetlenül megélhet. Ilykép az aranka 
azon esetben is, ha alsó gyökerei elpusztittat- 
nak vagv elpusztulnak, önállóan tovább élhet. 
Azért az aranka irtásánál nemcsak arra kell 
vigvázm, hogv mennvire terjedt el a földön, 
hanem arra is. hogy mily messze terjedt el a 
lóherén. Azután oly nagy területen kell az 
irtást eszközölni, a mily távol a talajon és a 
lóherén aranka növényt találunk.

Soktéle módon lehet az arankát eredmé
nyesen irtani, ha az korán történik.

Ily irtási mód az arankafoltok égetése 
szalmával, ez igen el van terjedve, módosítják 
némelyek úgyis, hogy polyvát hintenek szét és 
petróleummal leöntik, meggvujtják s ha kell 
kétszer ismétlik ez eljárást.

Az aranka ilv égetés után elpusztul és a 
here ismét kikel. Kénsav, vasgáliczoldattal való 
öntözése a megtámadott helyeknek igen czél- 
szerünek bizonyult. A felkapálás azonban idejét 
múlta s mint ilven nem ajánlható, mert néni 
eredményes.

Ha az arankát azonnal — mint már em
lítettem — irtani kezdjük, mihelyt első nyomat 
észrevesszük, ugv alig szenvedünk kárr, ha 
azonoan ezen időpontot elszalasztjuk vagv nem 
vesszük észre az arankát csak akkor, ha már 
nagy területen gazdálkodik, úgy nem marad 
más hátra, mint a luczernás vagy lóherés mélv 
alászántása.

Ez pedig már nagy veszteséggel jár.

Hreblay Emil.

V E G Y E S E K .
— Növény-termelési kísérleti állomás

Magyar óváron A magyar-óvári akadémiánál 
a földmivelésügvi miniszter egy új kísérlem 
állomást létesített, melynek ezéfia a magkeres 
kedők által ajánlott növénytulajdonságokat nö
vénytermelési értékükre kipróbálni, kísérletek 
utján meghatározni, hogy a másutt jónak bi
zonyult kulturnövényfajták Magyarországon 
hol és milyen körülmények között érdemel- 
nek figyelmet, továbbá, hogy hol és minó 
mesterséges trágyatélék alkalmazhatók sikerrel. 
Az egyesek által javaslatba hozott mivelési 
módok értékét is kipróbálni és végül a gaz
daközönségnek növénytermelési kérdésekben 
útbaigazítással és felvilágosítással szolgálni.
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• Az orsz. gazdasági egyesület iöld- 
mivclési ét növénytermelési szakosztálya febr. 
21-én délután gróf Dessewífy Aurél elnöklete 
alatt Ülést tartott, melyben a beérkezett mű
trágya ajánlatokat bírálták el. Az egyesület 
ugyanit elhatározta, hogy tekintettel a Ma
gyarországon élénkén megindult mütrágyázási 
mozgalomra, lehető olcsón fogja 'közvetíteni 
a gazdaközönségnek a műtrágya anyagokat s 
e czélból több hazai és külföldi gvárost szó
lított fel ajánlattételre, A beérkezett ajánlatok 
légenv, foszfor és kálitrágvákra, valamint szá
rított marha- és sertéstrágyákra vonatkozólag 
igen kielégítsek s az egyesület a hozzá for
duló gazdáknak készséggel nyújt felvilágosí
tást a trágyabeszerzés módjára nézve. Ezután 
az Istvántelki földmives iskola vetés forgóját 
tárgyalta és állapította meg.

— Mütrágyaszóró gép-verseny. Felhívás!
A  vasmegyei gazdasági egyesület 1891-ik év 
április hó második felében Szombathelyen 
nemzetközi mütrágyaszóró gép-versenyt ren
dez. Felhívjuk tehát az összes belföldi gép
gyáros urakat, kik ezen gépek gyártásával, 
vagy bizományi eladásával foglalkoznak, szí
veskedjenek mütrágyaszóró gépeiket e ver
senyre előre is bejelenteni, hogv a megfelelő 
iveket részükre megküldhessük. Versenyre bo- 
csájthatók szórva hintő és sorra hintő gépek. A 
versenyre bocsátott minden egyes gépért 30 
írt versenydijat fízetnez a versenyre bocsátó 
gyáros urak és a gépek Szombathelyre é< 
vissza szállításáról gondoskodnak. Minden 
egyéb költséget (vasúttól el- és visszaszállítás, 
vonóerő, műtrágya stb.) a vasmegyei gazda
sági egyesület fedez. A hazai gépgyáros ura
kat annvival is inkább kérjük a szives rész
vételre, mert külföldi elsőrangú gyártmányú 
gépek máris be vannak jelentve a versenyre. 
Miután Vas vármegye gazdaközönsége az 
lb'89-ik évben több mint 300 waggon mű
trágyát hasznait el, a verseny iránt a lehető 
legnagyobb érdeklődés nyilvánul. A versenyen 
arany- ezüst- és bronzérmek és elismerő ok
levelek fognak ai'idatni. A bírálatban való szi
ves részvételre az országos gazdasági egyesület 
műszaki szakosztálva is tel fog kéretni, a 
szakosztálv részérói kilátásba helyeztetett, mi
szerint a budapesti műegyetem szaktanárai fel 
lógnak kéretni a bírálatban való szives részvé
telre. A vasmegyei gazdasági egyesület elnök
sége.

— A közgazdasági szakosztály ülése.
A kereskedelmi miniszter leiratot intézete az 
orsz. magyar gazdasági egyesülethez ama szé
kely gazdasági munkásoknál éraekében, a kik 
évenkint eznvei járnak át a gazdasági mun
kaidő tartamára Romániába. Fölemlíti a mi
niszter, hogy a teilődő gyáripar egyre több 
és több munkáskezet von el a mezőgazdasági 
munkától, a mi nemsokára vagy talán mar 
most is a napibérek rohamos emelkedését 
fogja maga után vonni. Miután az erdélyi 
székely megyék megbízható dolgos népe tö
megesen keresi fel a mezőgazdasági munka 
idején a szomszéd Romániát, tanácsosnak 
vélné a iniszter. a mindinkább érezhető ; 
munkás-hiányt a székely munkásokkal pótolni. 
Felkéri az egyesületet, hogv a hazai mező
gazdákhoz intézzen felhívást az iránt, hogy 
mennyi és müven munkásra volna szükségük 
s hogy milyen átlagos napszámot adhatnak 
az esetleg alkalmazandó székely férfi és nói 
munkásoknak, a kik tavaszi, nyári és ószi 
munkára az illető vidéket fölkeresik. A maga 
részéről intézkedni fog a miniszter, hogy szé
kely megyék főispánjai utján az esetleg mun
kára vállalkozó egyének szán át és napibér- 
jgényUket megtudja. Az orsz. magyar gazda
sági egyesület szakosztályi ülésében tárgyalta 
az Ügyet s tekintettel az idő előrehaladott 
▼oltára, ezúttal is felhívja a gazdaközönséget, 
hogy a szükséglendö munkások számát • • 
napibérösszeg magasságát legkésőbb márczius 
hó 15-éig az egyesület titkári hivatalában (Bu
dapest Köz elek) jelentaék be, valamint azt is, 
hogy milyen munkára kívánnak munkásokat.

Egyidejűleg azonban a minisztert is fölkérik 
hogy főispánok közreműködésivel már most 
teljesittesse az Összeírást az iránt, hogy hány 
munkás, milyen munkára és milyen munka
bérért áll a gazdaközönség rendelkezésére. A 
dolog annál is nagyobb figyelmet érdemel, 
mert közgazdasági okokon kívül igen fontos 
közművelődési okok is szólnak mellette. A  
székely kivándorlást megakadályozni csakis 
iezen az utón lesz lehetséges, vagv legalább 
is nagy mértékben korlátozva.

—  Néhány szó a dohány tenyésztőkhöz.
Mint a „Pf. Ztg. helyesen Írja, a töldmivesnek 
épen télen akad a legtöbb ideje a gazdászat theo- 
retikus alapvonalait elsajátítani, és a fölött gon
dolkodni, miképen létesíthet a múltban szerzett 
tapasztalatok alapján e téren újabb javításokat. 
Ezen sorok czélja egyes a dohánvlenyésztésnél 
felmerülő hioákra való figyelmeztetés:

Ismert dolog, hogy minden teremtmény 
saját individumának fentartásán kívül, saját 
fajának fentartására is törekszik. Már ebből is 
kiviláglik, hogy az esetben ha jól kimivelt 
növényeket akarunk létrehozni, mindenek 
előtt azon növények rationalis gondozására 
kell sulvt fordítanunk, melyeket azon czélra 
szemeltek ki, hogv a következő esztendőben 
a szükséges magvakat szolgálhassak. Jól kifejlett, 
egészséges magvak következménye az, hogv 
rendkívüli nagyságú levelek létesittetnek. s 
hogy a növény legveszélyesebb ellenségeinek 
a gombák, filigráncsöves csigáknak szilárdan 
ellenáll.

Ha ezen gondo!atok helyességét elisme
rik, ugv érthetetlenné válik az, miként foszt
hatja meg a dohánytermelő azon növényeket 
is leveleitől, melyeknek gyümölcseit érni en
gedi, hogy a legközelebbi magvetésre kellő 
anyaggal bírjon. Hiszen a levelek képezik a 
növénv azon orgánumait, melyek a verés 
anyagait s mindenekelőtt a levegő szénsavtar
talmát akép feldolgozzák, hogy abból a ké
sőbbi mag legbecsesebb tápanyagát választják 
ki. A magot szolgáltató növényekkel való 
ilven rósz bánásmód a dohánvterme ló hamis 
egoigmusában rejlik.

Kösse tehát valamennyi dohánytermelő a 
szivére, hogy azon nővérnek fejlődését, me
lyek a magot szolgáltatandják, ne zavarják, sőt 
ellenkezőleg ápolják őket. s gondoskodjanak 
a levelek fentartásáról !

—  A konzulátusi ögy az országos magy. 
OrSZ. gazd. egyesületbon. Az orsz. magv. gaz
dasági egyesület elhatározta, hogy legköze ebb 
több aktuális közgazdasági kérdésben mozgal
mat indít. Ilyenek : a gazdasági érdekképvise
letnek lehetőleg társadalmi utón eszközölt or
szágos szervezése; Magyarország birtokstatisz- 
tinájának egvbeállitása; a budapesti tőzsde 
egves szervezeti hiányainak és az árujegyzé
seknek a rermelés érdekeinek megfelelő heiyes-

l bitése és végre konzulátusi Ügyünk olyatén 
szervezése, hogy annak utján a termelő érde
keinek megfelelóleg az ország termelő közön
sége könnyen hozzáférhető módon alapos 
informácziókat nyerjen a külföld mezőgaz
dasági állapotát liletóleg. Az egyes kérdések 
szükebb körű bizottságnak adattak ki előké
szítés végett. A konzulátusi Ügyben gróf 
Zichy Nándor az egyesület közgazdasági szak
osztályának elnöke már szétküldötte a meg
hívókat. E bizottság elnöke: Rakovszky István, 
előadója Bernáth István, tagok : gróf Széchényi 
Imre, gróf Zichy Aladár, báró Fiáth Miklós, 
dr. Matlekovics Sándor, Kodolányi Antal és 
Tavaszv Antal. A többi bizottság a legköze
lebbi napokban alakul meg.

—  A  rótták metszéséről hoz illusztrált 
közléseket a „Rózsatenyésztés44 most megjelent

3-ik füzete. E füzetben fejezi be szerző Cza- 
párv Albert a rózsafajok kiválasztását és cso
portosítását ; továbbá az Ültetés módját illető 
megjegyzéseit, ez után tér át a rózsák met
szése és azoknak télre való betakarására. E 
fejezetnél, mint a tenyésztés egyik legfőbb 
kellékénél hosszan idéz szerző s számos il- 
lusztráczióban mutatja be alapos leírással a 
metszés nagy fontosságát. A többek között 
itt elmondja, hogy a metszés az évnek két 
időszakában szokott eszközöltetni és pedig 
ősszel és tavasszal (márczius hóban), Itt aztán 
közli, hogy a rózsáknak télen való metszése 
mily veszélyes a növényre, meri a rajtok ej
tett sebek következtében a hideg és téli ned
vesség behatása alatt sokat szenvednek, sót 
végkép el is pusztulnak stb. A füzetet 15 
csinos kép díszíti s általában kiállítása oly 
szép, hogy bármely sálon asztalnak díszére 
válik s a mellett —  ha a mű már teljes lesz 
— jeles útmutatója leend a rózsakedveló kö
zönségnek. Alig is van szakmunka, melyet a 
sajtó és a közönség oly melegen karolt volna 
fel mint ezt s meg is érdemli, mert szakiro
dalmunkban hézagot pótol. Most a tavaszi 
idénv küszöbén ajánljuk olvasóinknak, hogv 
a mű kiadójától mutatvány füzetet kérjen 
megtekintésre, azt hisszük készséggel küld. 
Ara l/A évre csak 1 frt 20 kr., mely összeg 
a „Virágkedvelők könyvtára44 kiadó-hivatalá
nak Nyíregyházára küldendő be.

—  A nyitra- és barsmegyei gazdasági 
egyesületek által évenként rendezni szokott 
jó Aiirü Érsekújvárt nagy lóvásár a folyó 
1891. évben, nem mint hirdetve volt már
czius 16-áo, hanem május hó első vasárnap 
délutánján és hétfői napján fog megtartatni. 
Ezen határidő, az ez után következő évekre 
is egyszer s mindenkorra érvényes. A f. év
ben május 3-ik és 4-ik napján megtartandó 
nagv lóvásár iránt, ugv a tenyésztők mint a 
kereskedők részéről igen nagy érdeklődés mu
tatkozik.

— Felhívás. Mind azok, a kik a gyakor
lati exciccatorból kísérletezés végett megren
deléseket tettek, felkéretnek, szíveskednének a 
Dohánvujság szerkesztőségével, az azokkal 
elért eredménvt uclatni.

Szerkesztői üzenetek.

W. A. K a s z a p e r .  Ha a békés-csabai dohánybe
váltó hivatalhoz fordul, ez értesíteni fogja.

B. J. P a . • F ö I d vá r. Átellenében sem azQkségea, 
hogy ajtó legyen; a szerkezetnek olyannak kell lenni, 
hogy a zsinegeket meg lehessen olvasni. A •/# többlet
ről külön levélben fogjuk értesíteni.

Szekér 8 . G y u l a v á r i .  A naptárt elmenesztet- 
tük. — Exaiccator szegeket Fichtel Ignácz urnái, gya
korlati Exsiccatort pedig Fáy László urnái Budapesten 
kapni. Akármelyiktől óhajt, szívesen megrendeli a Do
hány újság kiadóhivatala minden díjazás nélkül.

Beghy Zelgmond. C a o n g r á d .  A gyékényeket a 
részére megrendelhetjük, magán levélbe is megírtuk. 
A bálfák is igen hasznos tárgy a gazdaságban, most a 
melegágy szegélyezésére is igen alkalmasak; a fák 
hossza mintegy másfél méter, vastagsága négy szögben 
6 — 8 aantimeter átmérőjű fenyőfa. A gyékények alkal
masak meleg ágy fedéare, dohányszátítis alkalmával 
megázás és túlságos napsütéstől megvédeni.

Ctázlk Pétar, K á p o l n a .  Fogadja Qgybuzgóaá- 
gáért nyilvánosan köszőnetünket.

N. I. Ötté, U n g v á r. Most volna ideje a faluiéit 
sorvető gépecskéjét életre hosni.



Dr. Baké Pétar, D é v s v á n y a .  Gálócsi muiki- 
tály dohány mag van Pálam és szívesen szolgálok vele. 
V4 kiló 6  frt. A mag teljesen megbízható.

Magyaróaay Ferenci. N y í r e g y h á z a .  Köszönet
tel vettük a beküldött hirdetményt s mint e számból meg 
méltóztatik győződni, már közzé is tettük. — Az ez- 
utáni hirdetményeket is fogjuk kérni.

Több i j  előfizetőnknek. Minthogy az év elején jóval ; 
több uj előfizetőnk gyűlt, mint a mennyire számítottunk 
lapunk f. évi 1. és 2. szánni teljesen elfogyott » azért 
azokkal a legutóbbi időben jött uj előfizetőinknek saj
nálatunkra már nem szolgálhatunk.

Bálfák és gyékények
nagy mennyiségben kaphatók jutányos ár 

mellett. Hogy hol, azt megmondja e lap 
kiadóhivatala. Úgy a botfák mint a gyékények 
a d o h á n y te rm e lő k n e k  egy igen fontos 

kelléke és azért figyelmükbe ajánltatik.

Dohánybálok lekötésére alkalmas, leg 
job b  minőségű kenderből készült kötelek 
100 kilónként 35 frttól 40 írtig kap

hatók

Kauffmann B.
kender, kócz- és kötéláru-gyár

ra k tá rá b a n ,
Budapest, Mária-Valéria-utcza I. az.

Ugyanitt a gazdasági szakmába vágó minden
nemű kötél-gyártmány a legjutányosabb árban 

kapható.

x .

H I R D E T M É N Y .
A  nyíregyházai m. kir. dohánybeváltó felügyelőség kerületéhez tartozó kis- és nagy-dohánytermelSk. 

ezek kertészei és a  dohánytermelés vezetésével megbízott gazdatisztek számára.
Az 1887. évi XL1V. t. rz. 3. § -»  szerint „k öte les  a dohányterm elő úgy a föld terü let előkészítése, valam int az elvetendő mag. 
a pali’ nták kiültetése, nem különben a ein itás és csom ízás tekintetében akképen eljárn i, a m int azt a m. kir. pénzügym iniszter 
á lta l tihorsfitandó utm ités alapján az illetékes jövedék i hivatal dohány fajták szerint m eghatározza és kellő  időben k ih irdeti.“

I. A  n ö v é n y á g y a k  készítése.

Jó dohányt csak úgy állíthatunk eló. ha korán ültetünk, hogy 
a levelek még augusztus hóban tökéletesen kifejlődjenek és megér
jenek; a későn kiültetett növények rendszerint ki vannak téve a 
a szeptember havi korai fagyoknak s külöi-ben is a hidegebb időjá
rás beálltával már nehezen érnek meg s minőség tekintetében a 
korai ültetvényekről került dohányoknál hátráb > állnak.

Hogy tehát korán ültethessünk, mar márczius hó 10— 15-ke 
között melegágyakat kell készítenünk, hogy azokban a növényt fej
lődésében gyorsítsuk és a zord időjárás ellen megvédjük.

A melegágyak számara szél ellen védett, vagy kerítéssel ellátott 
hely választandó, legjobb tehát valamely épület, vagv kerités déli j 
oldalán felállítanunk azokat, hogv egész, napon át a nap betolvásá- , 
nak kitéve legyenek.

A nyílt melegagyak készítésénél mindenekelőtt annak térfogata 1 
jelölendő ki, azutan a töld a kijelölt helyen egv lábnvi mélységre ki- j  
ásatik s az igv támadt gödörbe friss lótrágya rakatik s rétegenkint 
letapostatik ; ezen eljárást addig folytatjuk, hogy a trágyaréteg egy 
ujjnyira lássék ki a földbél. a midőn is deszka, vagy tonadékkerités- 1 
sel vesszük körül.

Midőn azután a trágya ezen helyzetében felmelegszik s gőzö
lögni kezd, az addig gyűjtött termékeny és porhanvós kerti, vagy 1
erdei földet apróra munkálva, gaztól és gyökértől gondosan meg
tisztítva, mintegy fi ujjnyi vastag rétegben a tragvara reá hányjuk s 
kiegyengetjük.

Az ágy deszka- vagy fonadékoldalzatánal tekintettel kell lenni 
arra, hogv ez az ágy földrétege fölött néhány ujjnyira kiálljon, mert 
e kerítésen átfektetjük a léczeker, melyekre az elvetett mag s illetve 
a kikelt növény megvédésere szolgaló gyékény- vagy szalma-takaró
kat terítjük.

Egy katasztrális hold földnek egészséges és erőteljes palánták
kal való beültetéséhez szükséges 4— 5 Q öl. a finom kerti és mus
kotály leveleknél 5— fi LJöl palantás terület.

A nyiit melegágynál is korábbi palantakat nevel a zárt meleg
ágy, mely abból á!l, hogy az előbb említett módon előkészített me- I 
legágyat deszka- vagy fonadékkerités helyett deszka-szekrénvnve) j 
vesszük körül s ezen szekrényt ü eg. vagv papirramákkal látjuk el; 
ily zárt melegágyban a növények az időjárás ellen jobban vannak 
megvédve s könnyebben gondozhatok; miután azonban ily meleg
ágyak az előbbieknél költségesebbek, csak azc.n termelőknek ajánl- 
tatnak, kik az okszerűség magaslatara törekedve, azok előállítására 
önként vállalkoznak.

Igen helyesen cselekszünk, ha a melagágvakon kívül hideg, 
vagyis közönséges kerti plántaágyakat is készítünk azon okból, hogv 
a fagy által esetleg megsemmisített, vagv féreg altul megntkirott 
első ültetést a hideg ágyakban nevelt s későbben kifejlődött növé
nyekkel pótolhassuk akkor, a midőn a melegágyban megmaradt pa
lánták vagy elégtelenek, vagy már elvénültek.

I I.  A  d o l iá im n a g  m egvá lasztása  ás elvetése.

Minden termelő palántanevelésre csakis az engedólyivben 
megjelölt dohányfaj magját használhatja

Az egy katasztrális hold föld beültetésére szükséges palánták 
nevelésére használandó dohánymagból 50— 60 gramm számítandó a 
meleg-, s 60— 70 gramm a hideg növényágyra.

Syoni. Markon .Sárimnál,

A dohánymag vagy száraz állapotban vethető el, vagv a csírá
zás gyorsítása czéljaból megnedvesittetik, mely utóbbi előnyösebbnek 
ism*rt eljárás esetében a magot vászonzacskóba kötve megnedvesit- 
jük s ezt kér-három napon át többször ismételve, meleg helven 

I felaggatjuk, kiszáradni azonban nem engedjük ; e helyzetében s env- 
nyi idő alatt a mag felduzzad, kicsirázni azonban ne hagyjuk ; 
ezen állapotában átszitált hamuval bőven vegyitjük s a növényágy
nak előzőleg gereblyével telporhanyirott földjébe elvetjük.

Elvetés után czélszerü az ágyat rostán át vékony rétegben 
porhanvós kerti földdel beteríteni és sűrű szűrőn át végig öntözni. 

Az elvetés csendes időben történjék.
Az ágy a mag elvetése után betakarandó s csak 2 — 3 nap 

múlva nyitjuk ki locsolás és szellőztetés végett.
A már kikelt palánták öntözésére legjobb az eső-, vagv folyó

víz; túlságosan öntöznünk nem szabad az ágyakar, akkor öntözzünk 
mikor a föld száradni kezd s csak annyi nedvességet adjunk neki, a 
mennyit beinni képes, mert a fölösleges Öntözés folytán elpusztulnak 
a növények.

A növények további ápolása tekintetében a melegágyat a kár
tékonyán ható gyomtól gondosan megtisztítjuk, u tulsűrü palántát 
ritkítjuk, a hidegtől, valamint a nagv hőségtől, továbbá zápor-, vagv 
jégesőtől megóvjuk.

I I I .  A  d o h á n y l 'iilil iii i^ i i i i i i i  ká  lássa.

Dohánytermelésre csakis az engedélyező hatóság állal kiállított 
engedély ívben megjelölt, a termelésre alkalmatos száraz fekvésű 
földrészletek fordíthatók.

Hogv a dohánytermelés sikeres legyen, az arra szánt talaj kellő 
megmunkálása első alapfeltétel; minél tökéletesebben készítjük eló 
a talajt, annál jótékonyabb lesz az a növények fejlődésére, ezt pedig 
az által érjük el, ha a beültetendő földet porhanvóssá tesszük, va
gv is a kellő szántást megadjuk s megfelelően trágyázzuk.

A kötött talaj nágyobb munkát igényel, mint a lazabb ho
mok-talaj. azért előbbit már ősszel jó mélyre szántju* ; ha a föld 
trágyázást kíván, ugv a trágyát már ősszel szántsuk alá, vagy ha ez 
nem lehetséges, ugv a tél folyamán hordassuk ki s egyenletesen 
széthanvatva kora tavaszai sek lyen alaszantsuk.

béltévé, hogy a dohánytermelésre szánt föld már a múlt ösz- 
szel telszántatott, mihelyt kitavaszodik, e föld másodszor ismét fel
szántandó. A harmadszori szántás- és a folytatólagos munkálatokról 
az annak idején kiadandó II-1k számú hirdetményben lesz emlí
tés téve.

Á lta lá n o s  f ig ye lm ezte té s!

A nagyméltóságu m. kir. pénzügyminisztérium 1890. évi ok
tóber 29-én 108434. számú rendelettel hivatkozóig az 1887. évi 
44. t-ez. 2. §-ára a szabályszerű átjárókkal és szelelökkel ellátott 
száritópajtak létesítésére illetőleg a meglevők átalakítására és u simí
tásnak külön helyiségben való eszközlésére kitűzött határidőt 1891. 
évi levéltörésig elhalasztotta. Kimondotta egyúttal azt is. hogv az 
ezen rendeletnek meg nem felelő dohánytermelők az 1892. évre 
dohánytermelési engedélyt semmi szin alatt sem fognak nyerni. 

Nyíregyháza, 1891. február 20.

M. kir. dohánybeváltó felügyelőség.
Hadap.Ht.ii, Itorottja -n trr, #. (Warm-adrar.)
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