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A hidegágyak és azok gondozása.
Nincs ugyan mindig szükség a hideg- 

ágyi palántára, az az van eset. a mikor 
arra nem szorulunk reá, de az csak a nagy 
ritkaságok közzé tartozik, azért tehát azok
nak az elkészítése szükséges. Voltak már 
esetek, hogy a jó l gondozott m elegágyi 
palánták a kiültetés előtt egy  pár nappal 
teljesen tönkre mentek és a hidegágyi pa
lánták után kellett várni, és ilyenkor azo
kat kiváló gondozásban részesítették, úgy, 
hogy  azok a szokottnál sokkal előbb  let
tek alkalmasak a kiültetésre és kitűnő 
gyökeres és izmos voltuknál fogva a be
lőle kiültetett palánták csakhamar m egfő- 
gamzottak és habár kissé elkésve közepes 
termést adtak. De rendes körülmények 
közt is. szükség van a hidegágyra a ki- 
foldozás szempontjából, mert arra mindég 
van szükség ; m eg nem fogamzik gyakran 
a gyökérnélküi, m elegágyból kiültetett pa
lánta. vagy az ültetésnél kapott sérelem,

nagy szárazság, a nap általi kiperzselés 
következtében, fagy és rovar pusztítás stb. 
által. Ezek, fajdalom, igen gyakran fordul
nak elő, s az is megtörténik, hogy egyes 
rászák sokáig sinlődnek, mig végre elpusz
tulna^ tehát ezeket is kell pótolni és 
ilyenkor ezen munkához igen alkalmas a 
hidegágyi palánta, mely erős voltánál fogva 
hamar m egfogam zih, mig ez időben a m e
legágyon lévő palánta már megvénült és 
felnyurgult és az ültetésre már nem igen 
alkalmas.

Igen világos dolog  tehát a h idegágyi 
szükséglet. Ezek elkészítése igen egyszerű, 
csak zöldséges és gyüm ölcsös kertünknek 
azon részét kell kikeresni, ne l y  kissé a 
széltől védett, azonban napos helyen legyen, 
deszkakerítéssel körülvett hely a legalkal
masabb. Minden egy hold földre számítani 
kell két [H métert.

E gy méter szélességben és kellő hosz- 
szusagban kijelölendő földet két ásó nyom 
mélyre felásatunk. A felásatás után jó  érett 
trágyával behintjük. Hihetőleg marha trá- 
gya legyen egyenletesen rajta elteregetve. 
Már most a trágyát alá forgatva, finom át
rostált kerti földdel behintjük. Az így el
készült ágyat egy deszkával kissé lelapit- 
juk. sorokat huzunk rajta vagy vonalazunk 
és igy  ezen sorokba hamuval vagy más 
színes anyagba bele keverjük a gondosan 
megrostált, a szélen megszórt magot, ujjaink 
közt belé pergetjük a jelzett sorokba; leg- 
rzéls/erübb, ha ' / l0o rész liter dohány ma
got 0 ű liter hamu vagy más féle a talaj
tól elütő szinü anyaggal keverünk össze. 
A  sorok 2 - 3  centiméter távolságban es
hetnek egymástól. A  bevetés után ismét 
egy deszkával gyöngéden meglapitjuk a 
bevetett m elegágyat. finom bádog lo 
csoló szürővt 1 ellátott locsolóból óvatosan 
m egöntözzük langyos folyadékkal a mire 
rögtön betakarjuk két napra gyékény vagy 
kukoricza szárral és azután ha nappal enyhe 
idő van, nyitva hagyjuk, hogy a nap és 
levegő érje.

A z ágyakat körül kell szegélyezni azért 
hogy a takaró ne érje folyton a földet, 
esetleg a palántát; éjjelre mindig betakarva 
legyen addig, mig az idő teljesen bizo
nyossá nem válik.

Ezen hideg ágyakban a mag csak 
május eleje felé szokott kikelni, de melyek 
azonban már május utolja, de legfeljebb 
junius első felében kitü ő erős, izmos g y ö 
keres palántákat fognak adni.

E gy  ilyen jó l gondozott palántás ágy 
ból. egy négyszög méter területről — 5000 
palánta biztosan nyerhető, tehát négy mtr. 
hosszú és egy  mtr. széles ilyen palántás 
ágy  20.000 palántát adhat és ez, kivéve a 
kerti leveleket, egy hold földre elégséges, 
annyi pedig ezekből egy holdra nem szük
ségeltetik, mert arra csak nincs eset, hogy 
az előbbi ültetés teljesen elpusztuljon, ki
véve valami elemi csapást.

Ezek után arra kell figyelmeztetni a 
m elegágygondozó kertészt, hogy a szük-
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séges locsolandó állott víznek kellő mennyi 
ségével ellátva legyen, mert a hidegágya
kat is gyakran kell megöntözni az e lapok 
által sokszor említett trágyalével vegyitett 
langyos folyadékkal. — Ha ezeknél is a 
langyos és trágya vegyitett esővíz vagy 
szikmentes vizet fogjuk használni, nem csak 

j  hogy ezekből is hamarább fogunk palántát 
nyerni, de olyat nyerünk, amelyiknek mind
egyik szála bi/onyára m egfogam zik és hir
telen gyarapsz.i-.

A  ki óhajtj , hogy jó  minőségű dohá
nya legyen, mo.se a m elegágynál rajta kell 

: lenni, hogy mindent elkövessen, hogy  korai 
' palántát állítson elő. mert ennek hiányában 
; jó  dohányt nem lehet termelni.

A z idő még mindig veszélyes és hideg 
| szeles. A z időjárás iránt legyünk tehát 

figyelmesek és bánjunk akként el m eleg
ágyainkkal, a mint azt az időjárás igényli, 

j — Ilyen szeles hideg időjárásban mint a 
minőben e sorokat Írjuk, csak nagyon ke- 

i  vés időre kell kitakarva tartani a m eleg
ágyakat.

A  mag kikelésre kell a melegágyaknál 
ü gyeln i; ha tulsürüek, különösen ott. a hol 
nem lettek m ég sorba elvetve, ott ritkítani 
kell, a hol pedig foltosán keltek, ott a 
pótolás szükséges.

Mentül nagyobb figyelemm el kisérjük 
az egész löld kerekségen a dohánytermelés 
miveletét. annál jobban jövünk a két fontos 
dolognak a tudomására, hogy a világ leg
jobb  termelési helyein az érett dohány- 

| magra és a jó  erős palánta előállítására, 
mely csak is sorba van vetve — fektetik 

| a legnagyobb súly
Ne legyünk tehát mi sem közönyösek 

ezen. az országba általam behozott dohány
mag sorba vetési rendszernek általánosságba 
hozatala iránt.

D V.

A keleti dohány miveléséröl.
Az alábbi becses czikket szerző egy igen 

kedves levél kíséretében küldötte meg, mely
ből közöljük itt a következőket:

Tisztelt uram!
Hogy eddig halogattam ezt a levelemet, 

ennek az az oka. hogy beakartam váltani azt 
az Ígéretemet, melyet önnek akkor tettem, 
mikor oly kellemes időt töltöttem Önnél. Kül
döm most nevezetesen nehanv Szamszun d o
hány levél kíséretében a dohány miveléséröl 
szóló értekezést a Keleten. A küldött dohányle
velek alkalmat fognak önnek szolgáltatni, hogy 
határozott véleményt alkosson a Szamszun ki
váló minőségéről. Ezt nv máskép „Cremeu- 
nek is hívjuk s vele látjuk el az európai do
hányregieket, valamint Oroszország legjobb 
ne 'ü  dohánygyárait (Pétervar, Moszkva, Varsó 
stb.) Vágassa meg, kóstolja meg ezt a dohányt s 
Írja meg nekem, hogy ízlett? Örömmel várom 
véleményét, mert tudom, hogy [ön szenvedé-
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lyes s értelmes szakértő. Lássuk hát, hogy mit 
szól ön a Szamszunhoz! a miről oly sokat 
beszéltünk az Önök szép festői városában, stb.

Fogadja . . stb.
Konstantinápoly, 1891. márcz. 20.

D. P. Portocaloglu.
M aga a czikk a kővetkező :
A  törökországi dohány, m elyet színé

nél. izénél s illatánál fogva a világ leghí
resebb dohányának tartunk, m elyet a ked
vező éghajlatnak s a talaj természetének 
köszönhet, három főbb osztályba különít
hető : Syriai, Rumeliai és Anatoli dohányra. 
Ez utóbbiról akarunk ezúttal szólani, külö
nösen a Szamszun dohányról, melyet Tra- 
pesunti tartományfő termelési székhelyén 
termelnek.

Samsoun.
A  dohány m agot február és márczius 

hónapokban külön e czélra előkészített ta
lajban vetik el. A  talaj alacsonyan van 
előkészítve, hogy védve legyen az északi 
szél ellen s egyúttal úgy, hogy kitéve le
gyen a nap sütésének.

Majdnem két hónap múlva, mikor a 
palánta némikép m egerősödött, a mi ter
mészetesen az időjárástól függ, gonddal 
előkészített s erősen m egtrágyázott földbe 
kerül. Ü gyelni kell arra, hogy a plántá
kat 75 czentiméter távolságra eső sorokba, 
egym ástól 20 czentiméter távolságba ül
tessék. hogy a föld a gyökerek körül m eg
kapálható legyen, a mi a fejlődést előm oz
dítja. Szükség esetén m eg is kell öntözni 
a plántákat.

A Samsoun leveleinek hosszas s z ív  
alakja van, színe pedig barn^-vörös. niko
tinban gazdagabb s erősebb dohány, mint 
a roumeliai, de nem oly csípős s aroma- 
tikusabb a Baffranál. Mind e tulajdonságai
nál fogva a rumeliai dohány legjobb mi
nőségével bir. m elylylel semmi más dohány 
nem versenyezhet A  plánták ebben az ál
lapotban maradnak egész augusztusig, vi
rágzásuk korszakáig. Ekkor megvetik a 
vetéshez szükséges magot, nehány nap 
múlva pedig hozzáfognak a levelek törde
léséhez, melyek sárgás szint kezdenek öl
teni.

A dohány leveleket helyzetök, méreteik 
és szinök szerint négy különböző osztályba 
sorolják. Első osztályba tartoznak a „D ip “ -

nek nevezett levelek, melyek a plánta alsó 
részén nőnek, melyek nagyság és m inőség 
tekintetében közepesek, hasonlítva a 2-ik 
osztályba tartozó s „B e llM-nek nevezett le
velekhez, m elyek az előbbieknél nagyob
bak s finomabbak. A  3-ik osztályba*, a 
száron m ég magasabban nőtt levelek tar
toznak, ezeket „A n a u-nak (anya) hívják s 
a levelek kisebbek, de finomabbak, mint a 
második osztályhoz tartozók. V égül a 
plánta csucslevelei, m elyeket „T oru k én a k  
hívnak, tartoznak a negyedik osztá lyba; 
ezek a legapróbbak, de egyúttal a legfino
mabbak. E  Toruk képezi a dohánynak szi- 
nét-javát.

M ikor a levelek le vannak tördelve, 
hozzálátnak a szárításhoz, a mi úgy törté
nik, h og y  a leveleket minden sajtolás 
nélkül két méter hosszú fonálra fűzik, de 
úgy. hogy  a levelek közt parányi köz ma
radjon, h ogy  a levegő mindenütt járhassa. 
E kkor a felfűzött dohány pórázt két végé
nél fogva szellős csűrökbe akasztják föl. 
E csűröknek szalma fedelök van. északi 
oldalról fallal vannak ellátva, három oldal
ról azonban ki vannak téve a szellő szabad 
járásának, mely a száradást elősegíti. A  
mint a levelek megszáradtak, három p ó
rázból egy  csom óba kötnek, s ezeket fel
akasztják a tulajdonos házában, hol októ
ber végéig maradnak.

Ekkor az erősen kiszáradt törékeny 
leveleket egy éjszakára gödrökbe teszik, 
hogy a nedvesség hatása alatt m egszivó- 
sodjanak s másnap megkezdik a pakolást.

A  dohányos családjával együtt d o lgo 
zik a dohány földön. E mellett 3 — 5 piasz- 
terével fizeti a Batmant, a ki a leveleket 
apró csomagokba simítja s 2 '/*— 3 piaszte- 
rével fizeti a pakolást. E pakkokat, m elye
ket villagnoisenak (falusi) hívnak, ott a 
helyszínén m egveszi a termelőtől a dohány- 
kereskedő. ki a vámilletéket is előre lete- 
vén, szabadon viheti a portékát a Sam- 
souni vásárra. (MerkereV

A közlekedési eszközök felette bajo
sak lévén, a dohányt rendszerint karavá
nok, vagy  ökrök által vont szekereken 
szállítják. A  kereskedőnek Samsounban 
áruraktárral s a feldolgozáshoz való helyi
ségekkel kell bírnia, hol begyakorlott mun
kások bontják föl a csomagokat, azokat 
különböző osztályokba sorozzák, gonddal

megsimitják s szalma kötéllel kötik  össze. 
Ekként 50— 100 kilogramm os bálokat csi
nálnak, melyek teljesen elkészítve a fo 
gyasztás helyére küldetnek, tekintetbe véve 
a szállítmány minőségét s az illető fogyasztó 
központnak Ízlését.

A z  ottomán régié hivatalos statisztikai 
adatai szerint 1884-től vagyis alapításától 
fogva 188l»-ig csupán Samsount következő 
3 ennyiségben termeltek :

1884. évben
1885. * 
1888. „
1887. „
1888. „ 
188'.». „

2.250,410 kgrot. 
1.734,230 „
1.516,709 „

592.435 „
1.848,130 „
1.784,515 „

Hozzáadván az itt említett számokhoz 
a Baffra kerületbeli évi termelést, mely a 
Samsoun termést J/ .  w/o“a  ̂ fölülmúlja, k ö 
rülbelül 5.000,000 kgr. évi termelés jön ki. 
H a pedig nagyon jó  esztendő jár, a terme 
lés G millió kgrmra is rúghat.

ím e ebben áll a világ egyik legneve
zetesebb termékének kezdete és története, 
annak a terméknek, mely az alkohol után 
első helyet foglalja el az európai államok 
költségvetésében. A  dohány, e lassú méreg, 
mely gondosan elkészítve, apró adagokban 
átalakul füstté, mely felejteti a gondokat.

D. P. Portocaloglu.

* *
A  mint szerző fentebb közölt levele 

mutatja, ezen eredeti munka kizárólago
san a részünkre lett megírva.

A  szerző, ki Törökországban n a g y 
dohánytermelő, és több helyen dohány
gyárral bir. minket ezen leírással nagyon 
lekötelezett.

H a mindjárt nem is lehet a mi viszo
nyunkhoz ebből alkalmazni, de igen fon
tosak azok és consecventiát vonhatunk ki 
belőlük.

Tanulságos reánk nézve azon nagy- 
fontosság. m elyet ők a dohánym ag kezelé
sére fektetnek.

Mind addig, mig a dohánym ag le nem 
szedetik, addig egy levél dohány, m ég az 
aldohány sem töretik le.

Ezt pedig azért teszik, hogy  addig, 
mig a mag fejlődik, a töve semmi által m eg 
ne legyen sértve, a mi azt a kiképzésben

T Á R C Z A .
A dohányzásról.

Azt képzelem magamban, hogy férfi va
gyok, férfi, kinek akaratereje és jelleme van 
és mint ifjú sokat tünőJtem a fölött, hogy al- 
kalomadtan én is utánozhatom Mucius Scavo- 
)át, Winkelried Arnoldot és isten tudja melyik 
történeti hőst, kik életük feláldozásával aka
ratunknak érvényt szereztek. De ekkor elérke
zett az a nap, a melyen elhatároztam magam
ban. hogy elszokom a szivarozástól. Az or
vos ajánlotta és rendelte cl s anyám könvtelt 
szemekkel esdekelt azért, hogy ne dohányoz
zam. Huszonnégy órán át csakugyan kitartot
tam. de aztán akárhányszor megkísértettem el
határozásomat megtartani, mindanviszor hajó
törést szenvedett az. Csak egyetlen egvszer lát
szott az elhatározás komolyabb alakot ölteni. 
Ez akkor volt, mikor egy fiatal hölgyet imád
tam, kinek finom orrocskája a füst szagát a 
dohányzó ruhájáról már tiz lépésre érezte, ne
kem a barbár szokást legfelsőbb kegy vesztés 
büntetés terhe alatt megtiltotta. Ma az egy
kori ideálom nem csak férjnél van és három 
gyermek anyja, hanem ő maga is szenvedélye
sen szív  el czigarettákat és én, kinek már a ne
héz szerep jutott, hogy e csábitó méreg-növény 
ellen fellépjek, annak a papnak a helyzetében 
találom magam, ki vizet prédikált és bort ivott. 
Nagyon sok ellentétek találkoznak az életben.

Kétségkívül a dohány nagy gonosztevő és 
jogos az, hogy utóbbi időben tudományos utón 
ki akarják életét oltani, habár azonban ma meg
győződésből és lelkiismeretem szerint kénysze
rítve vagyok bevádolni, ugv mégis, mint 
minden rendes ügyész teszi, védenem kell a do
hányt ott, 'a hol igazságtalanságot követ
nek el ellene. Hogy méregkeverő, abban igazuk 
van ellenlábasainak ; de nemigaz, mint azt neki 
tulajdonítják, hogy a dohány alaha az észt meg
zavarta, az akaraterőt tönkre tette, vagy egv em
ber érzékét is eltompitotta volna. Egyének, kik 
ezt állítják, túllőnek a czélou és túlzásaikkal 
ártanak jó ügyünknek.,

Nem szándékom itt a dohány történetét el
mondani és a lG-ik századba visszanyúlni, mikor 
a dohányzás halálbüntetés mellett eí volt tiltva. 
E tilalom hutása még ötven év előtt is érvénye
sítette magát a megszokottság áltál, mikor még 
a körülményekhez képest kevesen dohányoztak, 
de általánosan burnótoztak. Kezdetben ez csak 
az aristokrnezia szokásai volt később azonban 
a polgárságra is átment. A burnót-szelencze 
sanctionálva volt a szokás által és az uralko
dók legbecsesebb ajándékai közé tartozott ép 
úgy mint a hogyan ma az érdemrendeknél áll 
az eset. Lassan-lassan ez a szokás is leszorult; 
az elegáns hölgyek nem burnotoztak és a bur- 
not-szelencze ma már csak itt-ott egy nyug
díjazott bach-huszárnál található fel.

Azonban a dohányzás annál jobban meg 
lett szokva és nagyobb tért hódított. Ez leg

jobban constatálható olv országokban, hol a 
dohány a monopólium tárgyát képezi és » d o
hány ára folytonosan emelve lesz. A hanvszor 
ily áremelés életbe lép, mindannyiszor rövid 
időre alábbszáll a kincstár bevétele, mert min
dig találkoznak egyének, kik felháborodva az 
áremelés miatt, teljesen telhagyni akarnak a do
hányzással ; nehány hétre azonban a strikeolok 
teljes leveretésével véget ér a küzdelem és a 
monopólium bevétele óriási mérvben emelke
dik ismét.

Gyermek éveimben a pipa uralta a hely
zetet; bár a szivar is létezett már akkor, de 
mint valami fényüzési tárgy lett tekintve. A 
dohányzás akkor nem valami finom szokásnak 
tekintetett; igv senki sem merészelt hölgyek 
előtt dohányozni. Ma már a hölgvek sem olv 
finnyásak, némelyik egy-egv cigarettát is elszív 
és már gyermekek is estek e rossz szokás áldo
zatául.

A dohány tulajdonságát cgvényes olajos 
anyagnak köszönheti, mely színtelen, de a leg
nagyobb mérvben mérges. Ez a nikotin, a fran- 
czia vegyész Jean Nikotin felfedezőtől lett igv 
elnevezve. A dohány 4— 9-ed százalékát képe
zi ez. Vizben kevésbbé oldható lel; uzonban 
magátol érthető, hogy oly dohányosnál, kinek 
az a rossz szokása vau, hogy szivarja, vagy 
cigarettája végét rágja, komoly bajt idéz elő, 
mert a méreg az idegrendszerre és a hátge- 
rinetre káros hatással van.
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m eggátolhatná, és ami a levél letörése al
kalm ával bizonyára kárára esnék.

A  török a dohány megérésének e g y 
általán nagy fontosságot tulajdonit; ő e g y 
szerre töri le az egész dohányát, m ég az 
aldohányt is, h og y  a levelek iránt épen 
olyan eljárást kövessen el, mint a minőt a 
m ag iránt követ e l ; hogy az egyik vagy 
másik levél letörése által, a tökén levő 
levelek sérelmet ne szenvedjenek.

Igaz, h og y  az által a török aldohány 
rendesen rossz is, de azzal nem törődik, 
mert m egtalálja a hasznot a többi dohány 
m inőségében.

A  mint kitűnik a D. P. Portocaloglu 
közlem ényéből, a dohányt ők a legnagyobb 
érettségi fok ig  érleltetik. és a tulérettséget 
ők nem ismerik.

N agy súlyt fektetnek a dohány fül- 
lesztésére és utószáritásra.

A  dohányöntözésre is gondot fordit a 
török dohányterm elő; kitűnik ez abból, 
h ogy  minden szál dohányt tányér alakú 
m élységbe ülteti, h og y  azt gyakran öntöz
hesse, és h og y  a szükséges nedvességgel 
el legyen  látva.

Mindezen dolgokból mi is eleget v on 
hatunk ki, és nagyon érdemes annak a 
figyelm es elolvasása.

D. V.

A  dohánytermelési eredmény és a reá 
fordított munka költsége.

Ezen czim alatt a Dohány Ú jság 6-ik 
száma egy, a „Gazdasági L apoku-tól átvett 
czikket közöl, [melynek úgy számításával, 
mint következtetéseivel nem értek egyet. 
L egyen szabad azért m egjegyzéseim et a k ő
vetkezőben elmondanom.

Mindenekelőtt m egjegyzem , hogy a 
dohánynak felesj kertészekkel való m eg
műveléséért én nem lelkesülök, sőt a ker
tészeket tartom az okszerű dohánytermelés 
elterjedése főakudályának ; m eg vagyok 
győződve, hogy ha napszámosokkal végez- 
tethetnők a dohány munkát, többet, jobbat 
tudnánk termelni, mint jelenleg, de tudom 
azt is, hogy ez a kívánság ez idő szerint 
nem valósítható m eg, s hogy kénytelenek 
leszünk m ég jó  ideig a dohányos kertésze
ket igénybe venni. D e sem helyesnek, sem 
előnyösnek nem tartom a t. czikkiró ur

A dohányzás minden esetben bizonyos fokig 
megmergez, habár az nem is olv veszélves, 
mint az ópium, vagy alkohol mérgezés. Azzal 
vádolták a dohányt, hogy beavatottait elbutitja, 
issákosságra csábítja és a lakosság szaporítását 
akadályozza. Azonban ez csak nagyon csekély 
mértékben áll és azok, kik igy beszélnek, csak 
egyeseket tekintenek, kiknek túlerő* dohány
zás által szenvedniük kellett. Sokaknak a do
hány magányos órákban igen kedves barát, a 
gondolatok gerjesztője, a barátságos genius, 
mely a szenvedélyeket és haragot csillapítja, 
bánkodást és csalódást enyhít.

A dohány oly sok igazi bajt okoz, hogy 
sztikségtelen még mást is neki tulajdonítani. 
Ha a dohány emitt-amotr egy kis szolgálatot 
is tesz, úgy azt nagyon drágán hagyja azok 
által megfizettetni, kik nem tudnak szigorú 
mértéket tartani. A dohány gyengíti az étvá
gyat, előidéz félős érzetet és különös reszke- 
tést, mely nem olyan mint az aggkoruaknál 
vagy a túl sok szeszes ital által előidézett, ha
nem oly dolognál, mely biztos kezet igényel, 
mint pl. a sebészet, nagyon hátrányos. T ul- 
erős dohányzás az emlékező tehetséget is gyen
gíti, rontja a láterőt és néha agylágyulást is 
okoz. A mértéktelen dohányzás különösen a 
szív működésére lehet káros hatással. Szívdo
bogás, váltoláz, melitorokgyik néha ennek kö
vetkezménye. Sok dohányzó néha érezte ezt 
a fájdalmat, mely oly gyorsan jön és távozik

azon kívánságát, hogy a kertészeknek ne 
a fele termést adjuk, hanem kisebb részt. 
Ez ugyan nem volna a módja, hogy őket 
az okszerű dohánytermelésre reá t Írjuk.

A  t. czikkiró azt mondja, hogy a 
dohányos m ég az esetben is, ha csak .r> q. 
nyerünk holdankint, évente 350 frtot keres, 
holott egy cseléd bére legfeljebb 145 írtra 
tehető. A z bizony szép kereset volna, hanem 
ennyit csak a papiroson keres a dohányos 
a valóságban pedig nem. mert a t. czikk 
iró számításába több hiba csúszott be 
Mindenek előtt felszámit HM) frt m ellék- 
keresetet, mert januártól márczius köze
péig és nyárban van ideje más munkát is 
vállalni. Már én nem tudom, hogy január
tól márcziusig micsoda munkával kereshet 
napszámot a fátlan vidékü gazdaságokban, 
ekkor m ég a rendes cselédség sincs túlsá
gosan elfoglalva, ha hó borítja a mezőt, ha 
pedig nem fagyott a föld akkor már feb 
ruárban hozzá kell látnia a m eleg ágy 
készítéséhez.

A nyári hónapokban pedig szintén 
bajosan kereshet 100 frtot, mert a férfi 
napszámját C0, az asszonyét 40 krral véve 
fel ez HM) munkanap; kétlem hogy a d o
hány elvetésétől a simítás befejeztéig a 
dohányos 1(M) napot egyéb munkában tölt
hessen ezért túlságosan elég  ha 100 forint 
helyett, 50 frtot veszünk fel, akkor lesz a 
bevétele 300 frt s nem 350. Csakhogy ez 
se tiszta jövedelem . A k i dohányt termel, 
az tudni fogja, hogy egy  férfi a feleségé
vel 5 hold dohány munkáját nem tudja 
elvégezni, annak ha felnőtt gyerekei nincse
nek. napszámosokat kell fogadni az ültetés, 
törés, fűzés és simítás alkalmával, a mi 
legalább 50 frt. Marad tehát 250. V együk 
már most figyelem be hogy  a cseléd fele
sége is eljárhat napszámba és évente ke
reshet legalább 45 frtot, ez esetben a cse
léd fizetése nem 145 frt hanem 190, a 
külöm bség a cseléd és a dohányos fizetése 
között nem 205 frt hanem 00 frt, a mi, te 
kintve a nagyobb munkát a mit a dohá
nyos végez, túlságosnak nem mondható.

Nem abban van a hiba, hogy a gazda 
megfelezi a dohányossal a termést, hanem 
h ogy  eg y -eg y  kertésznek 5, egyes helye
ken fi hold dohány földet ad. Szerintem 
egy  kertészre csakis 4 holdat kellene 
bízni, ezt jól elláthatja, idejében elkészülhet

mint a villám és az orvost mindig erre a bor
zasztó betegségre emlékezteti.

A czigarette-dohánvzók leginkább vannak 
ezen utóbbi betegségnek kitéve, mert a dohány 
füstöt nyelik, mig a pipából dohányzók ke
vésbé a szívbajnak, de inkább az ajk és nyelv
rák iszonyú betegségének vannak kitéve. E be 
tegségtől való télelem a legtöbb dohányzót 
józanitott ki.

A dohányzás bárki részére káros és ve
szedelmes azon okból, mert mértéket tarta
ni oly nehéz. De ép azért, mert a dohány oly 
nagy gonosztevő, nem szabad őt feketébbre 
festeni, mint a milyen valóban. Mert ha az 
általa okozott veszélyt túlozzuk, akkora fiatal 
emberek, kik naponta igen sok erős és intelli
gens dohányzókat látnak, azon gondolatra ve
zettetnek, hogy őket ámítják, mert üres ijeszt
gető képeket mutogatnak nekik és igy azok 
a rósz szokás valódi káros voltát nem akar
ják elhinni, miktől őket megóvni szándékoznak.

Én dohányozom, mert már a dámon ha
talmában vagyok és nem tudok tőle szaba
dulni ; de fiamtól becsület szavát vettem, hogy 
e veszélyes szokástól távol fogja magát tar
tani és úgy hiszem, el fog érkezni még azon 
idő, mikor majd az európai népek a dohányt 
Amerika vad népeinek engedik át, feltéve azt, 
hogy akkor még lesznek vadnépek.

minden munkájával és ő is, a birtokos is 
jobban jár.

A t. czikkiró azt is mondja, hogy leg 
inkább quantumra dolgozzunk, mert q.-ként 
2fi forintnál többet nem kaphatunk ; fel
téve, h ogy  csakugyan nem kaphatunk 26 
frtnál többet, kérdem, mi jobb , 5 q. dohányt 
termelni, amelynek ára 2fi frt, vagy  7 et, 
melyért 18 frt 50 krt kapunk? Első eset
ben kapunk 130 frt, az utóbbiban 129 frt 
50 krt és a munka, fáradság az első eset
ben m égis jóval kevesebb. De m eggyőző
désem szerint a mennyiség jelentékeny csök
kentése nélkül is lehet 23— 25 frtos dohányt 
előállítani; az az állítás tehát, h ogy  csak 
quantumra dolgozzunk, szerintem helytelen.

Cserháti Sándor.

A kerti és finom kerti levelek terme
léséről.

N agy szolgálatot tennének a dohány
ügynek és saját maguknak mind azok, kik 
ilyen féle dohányokat termelnek, ha kissé 
a budapesti dohánybeváltó hivatal raktá
rába elfáradnának, hogy  lássák m eg ott 
dohányaikban azon lényeges hibát, m elybe 
azok estek.

Azok a dohányok ottan jelenleg igazán 
a szó legteljesebb értelmében pontosan és 
helyesen, kifogástalanul kezeltetnek, úgy 
hogy  azoknak mostani kezelését, m ég a 
legkritikusabb szakértő sem kifogásolhatja. 
És minő elijesztő képet mutatnak azon 
d oh án yok ! A  leggondosabb fáradság sem 
bírja azoknak nagy részét a tönkremenés- 
ből megmenteni. A bban a kis ferm entáló
ban, a m elyben részesülnie kell okvetlen, 
ama dohányoknak nagy része összeragad, 
m egpenészedik és tönkre m egy, az egész 
raktár olyan mint egy kórház, a hol a csom ók 
köteleken fel vannak akasztva, hogy  a tel
jes elrothadástól m egm entessenek; minden 
legkisebb üres tér azon beteg dohányok
kal van betöltve, és szorgalmasan gondozva, 
hogy a megromlástól némi részben m eg 
m entessenek; a raktárak úgy néznek ki, 
mint eg y  dohány pajta, mely tele van fel- 
agatott zsinegekkel. A z  ép csom ók is leve
lenként szedetnek egymástól szét, hogy 
össze ne ragadjanak, és teljesen czélszerüen 
kezeltetnek nagy fáradsággal és költséggel.

M ondom, szeretném, ha azon termelők, 
kik ezen dohányt termelték, látnák ezt és 
okulnának rajta, hogy mi idézi elő ezen 
bajokat.

D e addig, m ig ők m aguk megnézik, 
hadd mondjam én el saját nézetemet ezen 
dohányokról.

H og y  elején kezdjem, tehát a dohány
m agon fogom  kezdeni. Én nagy részben 
már a m agot tartom éretlennek és tökélet
lennek és talán a palánta készítésben is 
van már némi hiba.

D e egyik  kézzel fogható hibája az is, 
hogy nagyrésze a dohánynak éretlen, a 
minek oka a gyön ge  palánta, és talán némi
leg  kiélt és trágyával elő nem segített 
talajban k eresen d ő; nincs kellően fony- 
nyasztva, és a szárításba Is lehetnek hibák.

A  korpus delictiből vonhatnák le a 
term elők legjobban a tanulságot, a hol 
bizonnyára reá jönnének a baj gyökerére, 
és a jövőb en  sokat segíthetnének ezen 
bajokon.

Sok termelő erre ismét azt találja m on
dani, hogy  ezt csak a kincstár érdekében 
hozom  fel és a termelőket szándékozom  
ezzel boszantani. Ez legtávolabb áll tőlem, 
nekem csak az a legbensőbb vágyam  és 
óhajtásom, h og y  minden lehető alkalmat 
felhasználhassunk a tanulásra, és azt hiszem, 
h og y  épen ezen a helyen sokat lehet 
tanulni; az orvos is csak^a beteg gyakori 
látogatása által szerezheti m eg a kellő 
tapasztalást. D. V.
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A dohánytermelés Deliben.

„D ér  Tabaksbau in D eliu czim alatt 
nem rég rendkívüli érdekes, e szakmában 
talán a legszebb és legteijedelm esebb mü 
jelent m eg, mely számos igen szép képpel 
van ellátva. Bőven ismertetni fogjuk e la
pokban, hogy t. olvasóink lássák* hogy 
miként termelik Szumátrában azon drága 
dohányokat, m elyek világhírűvé váltak.

Időszerűnek találom ezen b. munkának 
azon részéből most valamit leírni, m ely a 
palánta nevelésről szól.

A  nagyon szorgalmas Chinai K uli (ez 
a neve az ottani dohányos kertésznek) első 
dolga, a mint m egkezdi a már kiirtott és 
rendbe hozott, bivalylyal felszántott ős erdő 
talaját, m elynek az elkészítése egy  pár 
évet vesz igénybe, első dolga abban árkot, 
gödröt vájni, a földet ásóval felásni. A z 
ásott mélyedések arra valók, hogy elegendő 
vize legyen öntözni, úgy szintén a m ezs
gyébe ^határba) mely barázdákat ásnak, 
m elyek a nagyobb gödörrel összekötve 
vannak, hogy az öntözést, a szükségeshez 
mérten eszközölni lehessen. A z árok m élyé
bő l felhozott földet ha csak nem valami 
nagyon mély rétegből jön, a termő telásott 
föld közzé vegyíti. Ezen barázdák, m elyek 
egyszersmind a határ vonalat is képezik, 
egyszersmind vizi csatornák is, a barázdák 
2 X 2  lábúak, és m indég a határoszlop felé 
irányulnak. A lacsony fekvésű talajoknál 
a barázdákat nagyobbra és m élyebbre csi
nálják, és azután Jávaiak. K lings, Cayu- 
soknak m eg fizetve, vagy Chinaiaknak 
adva, kik ezen munkát rendesen szakmába 
szokták elvállalni.

A z igen magas fekvésű talajon ne*n 
muszáj, hogy a barázdák dimenzijója 2 x 2  
láb legyen, de mindenesetre minden ker
tésznek egy  rendes egyenes határ barázda 
vonalt kell csinálni.

A  kertészek felássák a második és 
harmadik részét földjeinek a lehető leg job 
ban. mely munka végzésénél a dohányos 
gazda vagy segédje folyton figyeli a munka 
végzését, h ogy  az elég  mélyen, és rende
sen véghezvitessék. és hogy nagyob gö - 
rök, nagy darabok, ne maradjanak. E gy 
jó  kertész ilyen formán 24 óra alatt 8-tól 
egész 15 négyszög ölet bír felmunkálni. 
Nem szabad elfeledni, hogy holdvilágnál 
is dolgozik, a hol éjjeli hűvösség mellett 
majdnem minden jó  indulatu Chinait, játszva 
kis pipájával szájában örömmel a földet 
dolgozni látni. Ennélfogva m ég több 
oka van segédnek és gazdának nappal a 
bottal megvizsgálni, h og y  váljon elég m é
lyen ásatott fel a föld. A z assistens a szük
séges dohánymagot, mely üvegekben van, 
az administratortól átvette, és elkezdi a 
legnagyobb óvatosság és gonddal azt el
osztani.

Legtöbb esetben már az elvetés előtt 
próbavetem ényeket csinált egyes kiszemelt 
jó  telt'pekre, hogy m eggyőződést szerezzen 
magának a m ag esi-aképessége és tökéletes
sége felől, és hogy melyik a legjobb mér
ték. a mennyiség elvetésére, hogy mind
enekelőtt sűrűén vetett magja ne legyen.

Ha azután a mérték kísérlet m eg van 
állapítva, akkor az üvegből annyi patron- 
hüvelyek méretnek ki, mely egy első m ag
ágyra szükségeltetik egy egy  kulinak ; 
m indegyik ilyen eg y  adag, egy összegön 
gyölitett papírba tétetik, és a gazdának 
átadja, a ki azt annak idején a kulinak 
adja elvetés végett, melynek az ő  je len lé 
tében kell történni.

E gy  jó  mező assistens a dohánym ag 
üveget a kezéből sohase adja ki.

A  mint az assistens észreveszi, hogy  a 
földásatással előrehaladtak, azonnal érteke
zik az adminisztrátorral és kiadja a ren
deletet az első m agágy elkészítésére. —  A z 
ehez igen jó l elkészített és átdolgozott 
földnek átél enben eső oldalán a másik

kisebb középutnál eg y  kis darabb föld dél 
kelet irányában m integy 20 láb hosszú. 4 
láb széles, az ásóval finomul m egdolgozva 
és pontosan minden gyom tól és gyökerek
től megtisztítva, miután a föld sürü ge- 
reblyével oly finom apróra a mint csak 
lehet, vagy egy  fával finommá törve el
készíttetik.

A z assistensnek első dolga arra vi
gyázni, hogy a m agágyak egészen mélyen 
fekvő talajra ne essenek, tezen elővigyá
zat azért van, mert nehéz nagy esők jár
nak ottan.)

M aga a m agágy rendesen 18 láb hosz- 
szu és mintegy 3 láb szélesre készül. A  
föld jó  magasra emelteti, felől laposan 
elegyengetve, melyre a föld m integy 2 
láb szélességből szükséges, miáltal egy kis 
ösvény keletkezik, mely egyszersmind viz 
levezetékre is szo lg á l; a m agágy a föld 
színétől egy lábbal magasabban van fel
emelve.

A  tapasztalás arra tanított, hogy a 
m agágyakat iszapos, nádas helyekre alkal
mazni nem jó , mert nem a legjobb pa
lántákat adják és igy ezeket ha csak le
het kerülik, azért gyakran a m agágyak 
egész külön helyre szép erdő talajra al
kalmaztatnak, m elyek külön kulik által 
dolgoztatnak és előállittatnak. és ha ez nem 
is történik, azért m égis gyakran minden 
egyes telepnek összes magágyai egy  helyre 
tétetnek át.

M indég gondoskodva kell lenni jó  ön
töző vizről, h og y  a m agágyak öntözteté- 
sére legyen, melyhez az apróbb folyók ele
gendő alkalmat adnak ; a hol ilyenek nin
csenek, a kulik alkalmas helyekre kutat 
ásnak

(Folytatása következik.
D. V.

Elméletek a dohányról.
(Folytatás .

A szokást nevezi dajkájának.
Az ember az utóbbi szokásokat; a több 

nemű pipázásnak mint a legkényelmesebbnek 
egészen alá vetette magát, de sőt a munkás 
az előbb nélkülözhetlen szokását kizárólag 
pipából való dohányzást több helyen szegre 
akasztotta és ha éppen rósz szivarral is fel
cserélte. és csaa ezt használja.

Ha figyelembe veszszük káros voltát cgves 
esetekben a dohányzásnak, ugv ezek, nézetünk 
szerint, külömböző okban rejlenek. Először 
sokkal több dohanyoztatin mint előbb, azután 
sok rósz vegyes dohány szivatik, igen erős 
fajú, és végtére a könnyű és jó régibb szivarok 
a ritkaságokhoz tartoznak.

Manapság a dohányzás legtöbb embernél, 
rendesen mintegy mellékfoglalkozás, idő töl
tés stb. tekintetik, más embereknél pedig mint 
nélkülözhetlen hatásos Narcoticum, melv nél
kül nem létezhetnek. Csak kevés ember hódol 
azon alapszabálynak : inkább kevesebbet és 
jót, mint sok és rosszat dohánvzani. Vannak 
emberek, kik 18— 25 szivart vagy még többet 
tartanak napi szükségletnek és emellett még 
néhány pipa dohányt is elfüstölnek. A dohánv- 
zast ugv tekintik, mint barométerjét kedelvál- 
lapotuknak és gyomruknak. E mellett figyelembe 
kell venni, hogy az ilyen dohányzók rendesen 
szipsa nélkül színak és gyakran a szivart nem 
csak szívják, de egyszersmind rágják és eszik 
vagy kilúgozzák. Ijjesztő tárgyát képezik a 
háziasszonyoknak, mert keresztül füstölik a 
fehér függönyöket.

Vannak igen sok müveit emberek, kiknek 
elébe tehetnek a legcsekélv bbtől a legjobbik 
fajtából való szivarokat, és nem képesek a 
jósagbani különbséget kitalálni: másrészt van
nak olyan emberek, myenczek, kik tgv szivar
nak az értékét a szokásos árhoz mérten, csak 
csekély ditferentiákkal eltalálják. Soknak, a 
legerősebb szivar csak a valóságos igazi, egvébb 
előtte csak szalma, és csak olyankor van 
élvezete, ha úgy füstöli, mint egy kéményből.

A szivarok különbsége lényegesen függ a 
szivarbél, burok és fedő különböző alkalmazá-

A nu a nikotin tartalmát illeti, az egy 
nehéz, szinnélkUli olaj, erős méreg, tartalma 
a zöld levelekben igen változó, 1— 5 — 9 % -  
ban. A kész dohányban 0 — 4 °/#H8* A néze
tek a nicotint illetőleg igen eltérők és diver- 
gálók és legtöbb esetben nem helyesek; az 
erő és jóság egy szivarban bizonyára nem a 
nicotin tartalmától függ, mert Nessler tmar a 
legjobb Havána dohányban kevesebb nikotint, 
0 6 2  °/0-lékot, míg például a Badeni alvidéki 
dohányban 3*35 % “ot mely kellemet
len, igen rósz dohánynak van elismerve. A 
fekvés által a szivarból elillan a nicotinnak 
egv része, a szivar az által nem mint most 
sokan állítják, rosszabb, de jobb lesz, és a mi 
a fődolog, egészségesebb.

A későbbi vegytannak feladatául marad 
kimutatni, minő más elillanó anyagok vannak 
a nicotinon stb. kívül, melyek olyan jellemző 
jelenségeket idéznek elő.

| Ha üeigel az ő kitűnő kézi könyvében a
I nyilvános egészségi ápolásról, a megbeszélését 
I a dohánynak azzal kezdi, hogy azt erős mérgek

hez hasonlítja, de továbbá azt mint élvezeti 
anyagot jelzi, mely az ö sajátságánál lógva 
arra képes, hogy a jobb létet, munka kedvet 

1 azon magaslatra hozni képes, melyet az ailása 
megkíván az embernek, és így egy bizonyos hatá
rig a dohánv további használatát megengedhe
tőnek tartja, azonban képtelen oda mutatni, 
hogy a megszabott határt nem kellene túl
lépni.

A női nemnek dohányzását, mint afektatió- 
ezigarettázást, határozottan mint bűnös cselek
ményt elítéli. Ezen dolgot igen szépen fejte
geti a nevezett tudós.

Dr. Eilenburg berlini tanár által 188‘.»-ik 
évben kiadóit Reál Encyclo])ttdiÁ\a, az összes 
orvostudománynak kézi szótárában, a töbkek 

t közt, a dohányról következő igen érdekes 
dolgokat mond, melyből mi korlátolt terünk
nél fogva csak egvetmást idézünk.

A dohány elnevezése Tábáco provinczia- 
ból (Domingóban) veszi eredetét. Itten ismerte 
meg a Spanyol szerzetes, Román Pánó 1496 ik 
évben a dohány növényt, elnevezte azt a hely 

| nevére, a hol feltalálta, és behozta azt mint 
i gyógyszert daganatok ellen Európába.

1559-ik évben jött az első dohánymag 
| Portugáliába és a reá következő évben, átnyuj- 
i  tóttá Nicot János a franczia követ a Lissabom 

udvarnál Medici Katalin királynőnek az első 
dohány növényecskét.

Linné után a dohány a Solanaceae család
hoz tartozó növény mint Nicotiána tubakun) 
L jegyezve.

A dohány tulajdonképeni hazájának tart
ják a forduló részben fekvő amerikai oldalt, 
mindazonáltal az időben, a midőn Amerikát 
felfedezték, már a dohányzás az ismert világ
részekben elterjedve volt.

Angolorszagba a dohányt Franczis Drake 
hozta be 1586 bán, de csak 50 évvel később 
lett az itt nagyobb mérvben termelve. Német
országban a dohány spanyol katonák által 
V.-ik Károly alatt lett ismeretes. Pfalczban s 
Hessenben 1697-óta termeltetik már. 1601-ben 
a Hollandiak által a dohány Jávába átültettetett. 
Törökország és Arábiában is ez időben hono
suk meg.

A dohánypalánta úgy az éghajlat mint 
fekvésre nézve rendkívüli érzékiden növény ; 
Az 50-ik szélességi tokban minden talajban 
diszlik, minden talajban a melyik szerves és 
ásvány tápláló részekkel bir. A mennyiben t 
dohány a talajt nagyon kimeríti: termelését 
csak ott lehet folytatni, a hol trágya elegendő 
bőségben áll rendelkezésünkre.

Amerikában dohánytermeléssel foglalkoz
nak következő tartományok :Canada, uj Braun 
schveig. az Egyesült államok, Mexikó, az egész 
keleti rész egesz a 40-ik fok déli szélességben, 
Brazília, Trinidad, Guba és a keletmdiai szige
tek. Afrikában termelik a dohánynövényt a 
közép és vöröstenger mellett; továbbá Egyiptom 
és Algírban, a Kanari szigeteken, a Keleti
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szórni hosszában a jó remény fokig. Európá
ban, különösen Magyarország, Németország, 
Flandria és Francziaországban igen fontos 
termelvénvi ágát képezi a mezógazdaságnak. 
Ázsiában Törökországon kivül Perzsia, India, 
Thibet, China, Japán, Jáva és Ceylonban van 
elterjedve. Austráliábán és Ujieelandba is ter
meltetik már. A legfinomabb dohánvfajok a 
15— 85 északi szélessé, ben, nevezetesen Cuba, 
Philippinek és Latakia mellett Stiriáaan ta
láltatnak.

Durócti Vilnius.
(Folyt, köv.)

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

illetőleg.
(Folytatás.)

A dohányadó leszállítása érdekében sem 
nyilatkoztak kedvezően az érdekelt kormányok. 
Ezek véleménye szerint az ár leszállítása ép 
oly hátrányára volna a belföldi dohányültetés 
kifejlődésének, mint a kültöldi dohánv árának 
e#voldalu felemelése. Akaidban helytelennek ta
lálják azon felfogást, mely szerint a vámvéde
lem. mely alatt a belföldi dohánytermelés 
1879 előtt 4.80 márka adó és 24 márka vám 
mellet ^pro 100 kgr.) állott, nagyobb lett volna 
mint a jelenlegi (pro 200 kg) 45 mk. adó és 
85 marka vám mellett; sőt ellenkezőleg azon 
vélemény uralkodik, hogy a vámvédelem, 
mely nem a proportiok. hanem az adó és vám 
közti arithmetikus különbség után ítéltetik 
meg, az uralkodó dohánvadótörvénv által nem
csak hogy nem csökkentetett, hanem ellen
kezőleg még nagy mértékben fokoztatott is.

Hogy a szükségletet felülmúló belföldi 
termelés a beviteli vám és adó közti viszony 
reá nézve kedvező megváltoztatása esetében 
kizarassék, egyesek az ültető terület határainak 
megszabását ajánlottak, annak jelenlegi kiter
jedését vevén kiindulási pontul. Ezen ajánlatot 
azért nem fogadták el a kormányok, mert az 
ültetés viszonyai természetes változásnak van
nak kitéve és igy ezen ajánlat szerinti eljárás 
inkább elégületlenséger. mint annait ellenke
zőjét idézné elő.

Ugyanez áll az elóbbeni területi adórend
szerhez való visszafordulás kívánságán nézve 
is. 1879 óta ez csak szűk keretben tartotta fen 
magat. mert mellette nem érhetők el a tör
vény altai kilátásba helyezett magas fiskális 
jövedelmek. A  szövetséges kormányok állítása 
után mar a tapasztalatok is bizonyítják, hogv 
ezen adórendszer mar teljesen túlélte magat, 
úgy hogy e tekintetben is hátrányos volna uj 
változást életbe léptetni.

A zon  általános panasz, mely szerint a 
súly utáni adó pusztán azon ültetőknek nyújt 
előnyöket, kik jobb m inőségű dohányt nyernek, 
igy  m ég fokozódott mértékben lépne föl, m i
vel egyenlő nagyságú területeken nemcsak kü- 
löm bözö értékű, hanem külöm bözö m ennyi
ségű dohány is nyerhető. Azon  indítvány ellen 
pedig, mely szerint a terület utáni adó m egszorí
tott mértékben hozandó be, m ég pedig oly 
vidékekre, melyeken csak közönséges dohány 
terem, azt hozták fel, hogy  a termés jósága 
nem osztályozható a talaj m inősége közti kü - 
lömbségek után, ú gy  hogv m ég a legkedvezőbb 
fekvésű ültető területen is fordulhatnak elő 
gyakran termések m elyek csak igen közönséges 
dohánvt szolgáltattak.

A  mellett m ég az adófelügvelők sem 
volnának képesek a dohányfajok jóságának 
megítélését az ahhoz szükséges szaktudom ány 
hiánya miatt m indenütt helyesen keresztülvinni, 
íg y  elkerülhetetlenek volnának a riagvszámu 
zavarok és visszaélések. Ezáltal koczkára té
tetnék a sú ly  utáni adó és előreláthatóvá vál
nék az adóbevételek jelentékeny csökkenése.

A minőségi adónak a Mariéwerden alföld 
Ültetői által ajánlott behozatala szintén terje
delmes vizsgálatnak vettetett alá és a dohány 
megbízható becsülésére való tekintetből gya
korlatilag kivihetetlennek tartatott. A társkor- 
raányok egyhangúlag azon véleménvben van
nak, hogy az ezen adórendszer behozatala 
fölötti aggodalmak még most is fenállanak

A dohány utó aratásának megkönnyítését 
magában foglaló ajánlat pedig az utó aratásnál 
nyert dohány feletti adó leszállításához vezetne 
Ezáltal csak a kevésbé jó minőségű dohány 
szapotitása éretnék el, úgy hogy ennek 
következménye a már ugvis tulmennyiség- 
ben termelt rosszabb fajú dohánv árának még 
további leszállítása volna. Hozzájárul ehhez 
még azon körülmény is, hogv az utó
aratások a talajt aránytalanul merítik ki. és 
ezéltal még gazdasági szempontból sem ajánl
hatók. A kormányok közvéleménye az, hogy 
ezen ajánlat sem elégítheti ki a dohányterme
lők kívánságait.

Több oldalról azon dohány adó elenge
dése kivántatott, mely az aratás előtt termé
szeti csapások igy dér vagy jégeső következ
tében megsérült ugyan, de még sem vált tel
jesen használhatatlanná.

Hasonló esetekben a törvény értelmében 
kisebbittetik ugyan a dohányültető állal kiál- 
litott levelek száma, illetőleg suiva épen a le
velek illetőleg ezek suiva veszteségének meg
becsülése alapján, de ez esetben, midőn az 
ültető ajánlatára az aratás után nvert dohány 
értéktelenség miatt nem semmisittettik meg, 
ugv ennek suiva után teljes adó szedetik be, 
tekintet nélkül arra, vájjon a dohány jóságában 
vagy használhatóságában szenvedett-e, vagy 
nem. Ezen ajánlat megokolasára az hozatik 
fel, hogv jégeső elleni biztosítás a biztosítási 
árak magassaga miatt csak ritkán köthető meg.

(Folyt, köv.''

I R O D A L O M .
Szöllömüvelési ugar-rendszer általában, 

de legfökópen a homok talajon czimü mun
kára hirdet előfizetést Tarczali Dezső nyír- 
cg\hazai könyvkereskedő. A mű szerzője 
C z a p á r y  A l b e r t  műkertész, gazdasági iró. 
Mint a felhívásból olvassuk, a mű három fe
jezetre oszlik : az első fejezetben értekezik 
szerző a levél sajátságairól általánosan és a 
szólólevél fejlődés kiváló fontosságú hivatásá
ról ; a második fejezetben fejtegeti kimerítő- 
lcg a szólónövény természetét; mig a 3-ik 
fejezetben rátér a szőlő ugar-rendszer szerint 
való mivelés módjának szakszerű előadására; 
előadja ezen rendszernek már betelepített te
rületeken való alkalmazásának könnyen kivi
hető módját, megvilágítja a termóvesszó víz
szintes vonalon alól való lehajhtásának a bő 
termés előidézésére vonatkozó nagyfontossá
gát ; ismerteti az ezen rendszernél alkalma
zandó feltűnő egyszerűségű metszés m ódot; 
a szőlő zöld munkáját, trágyázását és végre 
értekezik a szüretelésrö!. Mint a felhívásból 
kivesszük, ez oly munkának ígérkezik, amelyet 
megszerezni minden szőlőbirtokosnak ajánlunk. 
A mű előfizetési ára 40 kr., tehát oly cse
kély. hogy azt bárki megszerezheti; bolti ára 
jóval magasabb leend. Az előfizetési összeg 
fenti könyvkereskedés czimére küldendő be.

A kassai m. kir. gazdasági tanintézet év
könyve 1890-ik évre. Szerkesztette dr. J2o- 

diczky Jenő. Kassa, 1891.
(A Hseszmoslék » az azzal való hizlalás.)

(Vége.)
A hizlalást ugyanis három időszakra szok

tuk felosztani, sőt tulajdonképen négyre a menyi
ben az u. n. mustra ökröket előtakar • ányo- 
zásban szokás részesíteni. Az ilyen ökröket 
ugyanis mielőtt a tulajdonképeni hizlaló ta
karmányra fogatnának, conditióba kell hozni, 
azaz az emésztő szerveket a nagyobb mennyi
ségbe nyújtott takarmányfélék feldolgozására 
szoktatni a kiszáradt izomzatba a dusabb 
tápláltatás által nagyobb nedvtartalmat léte

síteni, illetve az egész szervezetet lazábbá tenni 
Ilyen elótakarroányozásról azonban csak ott 
szükséges gondoskodni, a hol a takarmányo
zás, illetve a hizlalás az ez idő szerint legjobb 
rendszer szerint: a Wolff-féle takarmányozási 
rendszer szerint történik. W olff ugyanis kísér
letekkel beigazolta, hogy legjobb eredményt 
akkor érünk el, ha a hizlalás első időszakában
2-5 klgrm. fehérjét adunk 1000 klgrm. élő
súlyra, úgy azonban, hogy a fehérje félék u 
szénhvdrátokkal olyan arányt képezzenek, mint 
1 : 6 ‘0-hoz. Ily sok fehérjét azonban a teljesen 
lesoványodott, elcsigázott ökrök vagy egyéb 
marhák jól értékesíteni nem képesek s telje
sen elegendő, ha naponta és 1000 klgr. élő
súlyra 1*8 klgrm. fehérjét kapnak, úgy, hogy 
az arány olyan legyen, mint 1 : 7-hez vagy 
csak valamivel nyiltabb, a szerves anyag pe
dig legalább 25— 26 klgrm. ugyancsak 1000 
klgrm. é ősulyra.

Csak ezen 2— 3 hét:g tartó előtakarmá- 
nvozás után vegye kezdetét a tulajdonképeni 
hizlalás.

A hizlalás első időszakának kezdetekor 
szükséges úgy a szerves anyag, mint különö
sen a fehérje mennyiségét szaporítani. Nagyon 
szűkíteni azonban az arányt ebben az időszak
ban ne ii czélszerü, mert a túlságos nagy 
mennyiségben a szervezetbe kerülő fehérje, a 
a fehérje-félék szétesését elősegíti, minek kö 
vetkeztében csak a zsírlerakódás szenved. A 
széntwdrátok mennyisége sem emelendő egy
oldalúig nagy mérvben, mert ezáltal a fe
hérje-félék. főleg pedig a szálas takarmány
félékben foglalt fehérje-félék emészthetősége 
csökken nagy mérvben, illetőleg első sorban 
inkább a könnyebben emészthető szénhydrátok 
emésztetvén meg, a fehérje-félék jelentékeny 
mei.nvtségben hagyják el emésztetlenül a bél- 
csatornát. Kísérletek és tapas találok bizonyít
ják. hogy a hizlalás első időszakában az olyan 
takarmánykeverékek a legmegfelelőbbek, a mely 
ben az arány olyan, mint 1 : 6-hoz, vagy 
1 : 6 ’5-hez.

Talán valamennyi takarmány között leg
több ellensége a mosléknak van. Ártalmas 
voltát számosán hirdetik, s a nagy közönség
nek egy jelentékeny része arról is meg van 
győződve, hogy az annyira veszedelmes tüdő- 
vész és tuberculózisnak is a moslék okozója. 
Badarság volna ezen állításnak hitelt sdn, 
mert hát tagadhatatlan tény, hogy hizlaldák
ban ugv a tüdóvész mint különösen a tuber- 
culózis gyakrabban fordul elő. mint más istál
lókban, e körülménynyel azonban a moslék
etetés semmi összefüggésben nincs : éppen oly 
vehementiával lépnének fel az ilyen istállók
ban a megnevezett betegségek mosléketetés 
nélkül is, mert az ok ott kérdendő, hogy a 
különböző vidékekről összegyűjtött többnyire 
kimustrált marhák között akadhat egy-kettő 
olyan is. mely a megnevezett ragályos beteg
ségek egyik vagy másikában szenved s e kö
rülmény a betegség rohamos elterjedésére nézve 
már magában is elegendő.

Annak daczára egynéhány olyan beteg
ség létezik, melynek keletkezése méltán a mos
lék rovására irható. így nevezetesen mohón 
evő állatoknál gyakran emészletlenséget, gyo
mor és bélhurutot, sőt felfúvódást, lovaknál 
pedig kólikát okozhat. Arra nézve is léteznek 
az irodalomban feljegyzések, hogy vemhes te
henekkel nagyobb mennyiségben etettetvén, 
azoknál elvetélést eredményezett. E körülményt 
meg is lehet azáltal magyarázni, hogy a na
gyobb mennyiségben feletetett moslék, a méh
ben is —  éppen ugv miként az emésztő 
szervekben —  a szövetek elborulását ered
ményezi. Tudvalevőleg a moslék —  éppen 
ugv mint a burgonya —  nagyfokú has
menést okozhat. Hogy e körülmények oka 
a hamu alkotórész magas káli tartalmában 
kereshető, az valószínű ugyan, de czideig 
határozottan bebizonyítva nincs. Okozza azon
ban akár a magas kálitartalom, akár egyébt 
valamely ismeretlen alkolórész, annyi bizonyos
nak látszik, hogy az a te,be is átmegy, mert a- 
rooalék nagyobb mennyiségbtni feletetese alkal-
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mával nem csupán a tehén, hanem a borjuk 
ia igen aulyos kimenetelű hasmenésben szen
vednek s ez annyira fokozódhatik, hogy sok 
moslékot etető tehenészetekben nem ritkán 
lehetetlenné válik a borjunevelés. De sőt nem 
csupán a borjuk, hanem az ilyen tejet fogyasztó 
malaczoknál is jelentkezni szokott a hasmenés 
sőt ember orvosok állítása szerint apró gyere
keknél is kártékonyán hat az ilyen tej. A 
moslékolt tehén tejének gyermekekre való 
kártékony hatását, különösen Henning észlelte 
s irta le, de magamnak is volt alkalmam erról 
több ízben meggyőződni.

Az irodalomban annak is nyomát lehet 
találni, hogy juhoknál a mosléketetés gyapjú 
rágást okozna. Részemről ezt nem tapasztal
tam, bár az intézeti juhászatban kísérletképpen 
hosszabb időn át kaptak moslékot a juhok. 
Azok a kik juhoknál a gvapjurágást, mint a 
mosléketetés eredményét látták, állítják, hogy 
a bőr kiválasztaná a moslék bizonyos alkotó 
részét s ez okozná azután a moslék etetésével 
együtt járó külömböző bőrbajokat, többek kö
zött a moslék sömört is, gyermekeknél pedig 
az eczemát.

A mosléketetéssel együtt még egy álta
lános, de különben ártalmatlan baj szokott 
együtt járni: a köhögés. Ha moslékoltatni 
kezdjük az állatokat tapasztalni fogjuk, hogy 
már néhány nap^multával valamennyinél kisebb- 
nagyobb mérvű köhögés lép fel. Hogy e kö
rülménynek mi lehet az oka arra nézve annyi- i 
féle s annyira ellentétes nézetek uralkodnak, 
hogy azokat fölöslegesnek is tartom e helyen 
felsorolni. Legvalószínűbb még, hogy a mele
gen etetett moslékból felszálló párák iritálják 
a gégét s eredményeznek görcsös köhögést.

Végre a mosléketetéssel párhuzamban fel
lépni szokott bántalmak közül leggyakoribb a 
mosléksömor.

Ámde a fentebb elsorolt bajokon kívül a 
megromlott moslék még egyéb betegségeket 
is létesíthet. Állategészségügyi szempontból 
nagyon fontos mindjárt a moslék savtartalraa. 
Az a tehén pl. a melyik naponta 50 liter 
moslékot fogyaszt abban 50— 70 gramm sza
bad tejsavat és eczetsavat vesz fel. E mennyi
ség azonban ártalmára mindaddig nem válik, 
mig vele egyidejűleg elegendő mennyiségű 
száraz takarmány is adatik nékie. Elmaradhat- 
lanok azonban a kellemetlen következmények 
ha bármi oknál fogva is a savtartalom nagyobb 
az említettnél, a mi pedig a gyár szakértelem 
nélküli és hanyag kezelése mellett elég gyakori 
eset. A nagyobb mennyiségű savtartalom már 
az anyaállatnál is, de a tej közvetítésével szopós 
állatoknál okvetlenül hasmenést eredményez. 
Stockfleth észlelése szerint magos savtartalmu 
moslékot fogyasztott állatok megbetegedvén a 
következő tüneteket mutattak; bágvadtság, 
gyakori fekvés és igen nehézkes felkeléssel; 
ingó járás, a test alacsonyabb hőmérséklete, 
erőltetett légzés, gyönge érverés, hasmenés, a 
tej elapadása, étvágytalanság; súlyosabb ese
tekben szédülés, a test részbeni érzéketlensége 
kólika, a test különböző részeinek rángatód- 
zása. A savanyu moslékot különben meglehet 
némileg javítani azáltal, ha meszet vagy krétát 
adunk hozzá. Tanácsosnak mutatkozik külön
ben az is, hogy moslékos tejét fogyasztó s en
nek következtében hasmenésben szenvedő bor
juk táplálékába némi krétát tegyünk és pedig 
borjuk napi tejadagába 20, malaczokéba pedig 
2 grammot.

Hogy azután a bármiféleképpen megrom
lott, avagy megpenészedett moslék ugyancsak 
károsan hat a szervezetre, az bővebb magyará
zatra nem szorul.

A fentebb elsorolt s a moslék etetéséből 
kifolyó betegségek mit sem vonnak le a mos
léknak értékéből, mert egyik is másik is leg
több esetekben csak akkor jelentkezik, ha fel
etetése körül nem a kellő szakértelemmel jár
nak el. Ismételten lehet tehát hangoztatni 
hogy a moslék egy igen értékes takarmány s 
csak az igen nagy kár, hogy sem szállítani, 
sem eltartani nem igen lehet. Konzerválására 
történtek már kísérletek, de kellő eredményre

mlndezideig nem vezettek. Már a szállithatás 
czéljából is legpraktikusabb konzerválási módja 
az volna, ha víztartalmától nagy részben meg
úsztatván pogácsává préseltetnék. Az ez hány
ban történt kísérletek eredményre vezettek 
ugyan, az eljárás azonban oly költséges, hogy 
e miatt azt alkalmazni nem lehet. Beverme- 
lésévél is történtek kísérletek, intézetünkön is 
oly formán, hogv a moslék szalmaszecskával 
kevertetvén össze, igy helyeztetett verembe. 
Az eredmény meglehetősen kielégítő volt. De 
tekintve azt, hogv a bevermelt keveréknek kÖ- 
rülbelől egy tizedrésze megromlik, tekintve, 
hogy bevermeléséhez aránytalanul nagy vermek 
s igy sok földmunka szükséges, ezen eltartási 
módja is költségesebb semhogy annak széké
ben való alkalmazását ajánlani lehetne.

Kovácsi/ Béla.

V E G Y E S E K .
—  Meterologia viszonyok. A zt hiszem, 

igen helyes cselekmény volna, ha mi kísér
leteket tennénk olyan m agból termeszteni 
dohányt, m ely szintén szárazságban sinylő 
tartományból származik. Sem Cuba, sem 
Louisinánba nem uralog szárazság. Tegyünk 
kísérleteket Brazil, Barcelona, ezen dél 
amerikai spanyol államokból származó d o
hányfajokból, a hol inkább uralognak szá
razságok.

Ezen faj dohányok, melyek közt szin
tén igen finom és jó  fajú dohányok van
nak és m elyek aklimálva vannak már a 
szárazsághoz, talán itt minálunk szintén 
jobban bírnának m egküzdeni a mi orszá
gunkban is honossá vált tartós szárazság
gal*

Nálunk a minden évben tartós száraz
ság már egészen általánossá vált. Tudjuk 
azt, miként szokott elsülni a nap hevétől 
és a sovány m eleg szelektől, a kissé későn 
kiültetett dohány növény és össze törpül 
a nagy hőfok alatt, mert nincs m egszokva 
kiállani az állandó szárazságot.

Igen valószínű, h ogy  má*- tétettek 
egyes felületes kísérletek ezen dohány m ag
vakkal, de az épen nem m érvadó, mert 
akkor m ég minálunk nem voltak a száraz 
időjárások olyan általánosak mint m ost; de 
a kisérlettevés sem lehetett egészen alapos 
és kitartó, mert a kísérlettévéshez sok ki
tartóság és nagy m egfigyelés igényeltetik. 
Én azt hiszem, h og y  észszerű volna ezen 
kísérlet m egtevése. E gy időben Steinwalter 
Ödön, a szegedi dohány beváltó hivatal keze
lője vetette fel e kérdést D. V.

—  A budapesti m kir. dohánybeváltó 
felügyelőség kerületéhez tartozó beváltási 
körzetekben az -1890. évi dohánytermés 
után legnagyobb átlagárakat elért közsé
gekről a következő kimutatást vettü k :

körülm ény — ha tekintetbe vétetik, h og y  
az időjárás a dohánynövények kiültetésére 
s fejlődésére a legkedvezőtlenebb volt, —  
csakis az okszerű kezelésnek tulajdonatható.

—  A keleti dohány kezelésének leiráta.
M egígértük egyidőben, h ogy  egy  kon- 
statinápolyi nagy dohányterm elő és több  
gyár tulajdonosa, D. P. Portocaloglu ur, 
le fogja nekünk Írni a törökországi dohány- 
termelést.

A derék török Ígéretét most betöltette, 
és a lapunk más helyén közölt szép k öz
leményt nekünk be is küldte franczia nyel
ven. m elyet ime most tisztelt olvasóink 
figyelm ébe m elegen ajánlunk.

—  Dohány kereskedőink figyelmébe. Az
algíri cs. és k. főkonzulatus jelentése szerint 
tervbe vétetett, hogy az Algírban fennálló do
hány- és szivarvám rövid idő alatt felemeltessék, 
még pedig a levél dohány (100 kgkint) 20.00 
franknvi vámja 80 frankra, a szivar (100 kgkint) 
160 franknvi vámja 375]trankra. Ezen már legkö
zelebb várható vámemelés következtében do
hánytermékeink kivitele Algírba lehetetlenné fog 
válni. Az átmeneti idő alatt azonban jelenté
keny mennyiséget lehetne oda kivinnünk, mi
után az ettani kereskedők a vámzár beállta 
előtt minél nagyobb mennyiségű dohányt és 
szivart törekszenek még a jelenlegi vám mel
lett bevinni, annyival is inkább, mert a vám
zár életbeléptetésig a dohány Algírból a többi 
franczia gyarmatokba 100 kgrkint 20 frank 
vám mellett vihető be, mig a külföldi álla
mokból közvetlenül a gyarmatokba bevitt do
hány 160 frank vám alá esik. Ennélfogva 
előnyös a dohányt elébb Algírban nemzetesi- 
teni s csak azután vinni be a többi franczia 
gyarmatokba. Megjegyzendő azonban, hogy 
Algírban csakis 20— 40 írt árban talál a do
hány kész piaczra és csakis jól égő dohány 
számíthat kelendőségre. A közelebbi teendők 
iránt az érdeklődők részletesb útbaigazítást 
nyerhetnek a kereskedelmi múzeumi Tudakozó- 
irodától.

—  Az érsekujvári nagy lóvásárnak má
jus 3-ik és 4-ikére lett elhalasztása mindenütt 
köztetszéssel találkozott. A bel és külföldön 
egyaránt helyeslik, hogy ezen hazai lóvásár
jaink egyik legkedveltebbikének határideje 
akkora tétetett, midőn az időjárás e czélra 
sokkal kedvezőbb s a szorgos tavaszi munka 
véget ért. A kül- és belföldi folytonos tuda
kozódásokból következtetve az idei lóvásár 
eddig még el nem ért arányokat fog ölteni, 
mit nagy részt a májusi határidőnek lehet tu
lajdonítani.

Szerkesztői és kiadói Üzenetek.
Pollaer Benő. N é g y e s .  Az áska vagy lótetü a 

melegágyban nagy kárt szokott tenni, most kell ezeket

a

!
$

Beváltási körzet Dohány terme lő 
község Dohány faj

Métermá
zsánként i 
átlagár

frt | kr.

(Egy kát. hold föld 
átlagos jövedelme 

dohányl , , 
bán pónjben

kgrm. frt kr.

1 É rsekú jvár...................... F ű z ...................... fin. kerti 27 35 1116 307 20
2 Érsekú jvár...................... Bajcs . . . . • „ 2 1 70 1060 259 69
3 Érsekújvár . . .  • . . Bagotta . . . 2 .r, 18 1 0 1 0 249 57
4 É rsekú jvár...................... Kurtakeszi . . . 23 10 1 0 1 2 238 76
5 Budapest.......................... M agyaróvár • . különféle 19 97 1302 229 28
6 B o ld o g ................ tiszai 2 1 19 1074 225 8 6
7 Ip o ly sá g .......................... Kis-Tur . . . . kpf. kerti 17 63 1 2 2 0 215 08
8 B a r c s ............................... Kamensko . . . szuloki 19 06 1147 20 2 78
9 É rsekú jvár...................... C a o z .................. fiú. kerti 16 74 1248 20 1 97

10 Budapest.......................... Vacs . . .  . kpf. kerti 23 51 846 190 94
1 1 Dejtár . . . . fin. kerti 24 80 779 185 63
12 T o l n a .......................... Puszta-üzsák . • szuloki 20 72 919 185 17
13 B á r c s .............................. Tenje . . . . 18 44 1 0 1 0 173 91
14 Budapest ...................... Puszta-Vacs . . tiszai 20 90 857 171 14
15 F a d d .............................. Paks F ................. kpf. kerti 2 o 50 853 171 06
16 Budapest ...................... Alberti . . . . tiszai 20 39 882 170 60
17 Budapest ...................... Zsámbok . . . . 19 93 841 163 57
18 Budapest . . . . . K á v a ................. 20 40 805 158 1 0
19 Érsekújvár . . . . . . o -(íyalla  . . . . fiú. kerti 2 2 40 713 156 31
20 Érsekújvár . . . . . . Naszvad . . . . n 16 6 8 951 155 1 2

A z  1889. evben csak 12 községben J még kipusititani, mig a mag ki nem kelt. A felkeresett 
Volt holdankenti hozam 150 írtnál nagyobb, J fészkébe oltott meszes vizet kell tölteni, vagy össze tö- 
m ig az 1890. évben 20 községben, m ely I róu foghagymát, « i  ia jónak mondják.
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Deotsoh Géza K a r i j e n f l ,  Jelenleg csak egy 
példány jár. Budapesten létekor a pusztára is küldtünk, 
de csak tiszteletből. Az előfizetés még meg nem tör
tént, tessék utána nézni, és úgy fogja találni, hogy még 
nincs előfizetve.

HofTaielater testvérek. Ha l a s .  Nékünk csak tiszta 
szamosháti magvunk van, sajnálatunkra rózsa dohány 
maggal nem szolgálhatunk, magán levélbe megírtuk, 
hogy honnan szerezheti meg azt.

Török Pál. T o r n y a .  A lapot rendesen küldjük, 
de csak mindég megjelenése után. A lap csak 1-sején 
és 16-ikán jelen meg.

Magyar klr. dohánybeváltó felügyelőség. B u d a 
p e s t .  A közleményt köszönettel vettük.

Markovlta Mór C s e n g e r. Kívánsága ellenére e 
számot csak elküldjük.

Baghy Zslgmond C s o n g r á d .  Meg fogjuk ren
delni.

Fráter Anna. A szőlőszeti müvet csak most kap
tuk és elfogjuk küldeni.

Kitűnő eredeti biztos helyről származó 
jól kifejlett érett szamosháti dohány
mag nagy mennyiségben kiadóhivata

lunkban megrendelhető.

Bndspsstl Kö;ntl Y isptlyt-Társasig.

HIRDETMÉNY.
A  budape sti k ö z ú t i va sp á lya -tá r

sa sá g

XXVI. rendes közgyűlése
folyó évi április hó 16-án délntán  
3 éa fél órakor a i  evang. iskola  

épület dísztermében

(IV -ik  kér., Sütő-utcsa 1. asám) 
fog  m egtartatni,

N A P IR E N D :
1. Igazgatósági évi jelentés; előterjesztése az 1890. 

évi zárszámadásnak és mérlegnek és • felügyelő bi
zottság erre vonatkozó jelentésének ; az osztalék meg
állapítása ; határozat a felment vény megadása érdekében.

2. Az igazgatóság indítványa, az alapszabályok 17. 
24. §§-ainak kiegészítése, egv társulati választmány ala
kítása érdekében hat uj <50. 51. 52. 53. 54. 55.) gg. 
alakítása és ennek következtében az eddigi 50, 61. 
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. és 61. §g-nak 56. 
67. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 6 6 . és 67. számok
kal való jelölése tárgyában.

3. Választás.
a) az igazgatóság újból megválasztása a megbízatás 

lejárta folytán,
b) a felügyelő bizottság újból megválasztása a meg

bízatás lejárata folytán ;
c) a választmány megválasztása a 2 . pontban indít

ványozott alapszabály módosítása elfogadása esetén.
4. Netaláni egyéb indítványok a t.-cz. részvényesek 

köréből, a mennyiben alapszabályszerűen (8  nappal a 
közgyűlés előtt Írásban) fognának az igazgatóságnak be- 
mutattatni.

Szavazati jogot adnak a társaság közgyűlésein 
(alapsz. 15 és 20 gg-ai) egyaránt a társaság I. éa II-od 
sorozatú részvényei s illetőleg élvezeti jegyei, ha 
legalább n é g y  n a p p a  I a közgyűlés előtt az igazgató
ságnál letéteményeztetnek ; de a névre azóló l-sö soro
zatú részvények és élvezeti jegyek csak annyiban, a 
mennyiben a részvénykönyvben 45 nap óta vannak a 
letevők saját neveire írva.

Felkéretnek tehát a t. ez. részvényes urak, s kik 
jelen közgyűlésben résztvenni óhajtanak, miszerint a 
czimleteiket a szelvényekkel együtt bezárólag f. évi 
áprll 12-lfl ÍZ Igazgatóságnál (Vi. kér. Andrássy-ut 9. az.) 
d. e. 9— 12. d, u. 4—5 óra között téritvény mellett le
tenni méltóztassanak, hol a szavazati igazolványokkal 
egyidejűleg az előterjesztendő zárszámla és mérleg, va
lamint a felügyelő-bizottság jelentése is átvehető lesz.

Budapest, 1891 márczius 26-án.

A b  !> ■ ■ ■ ■  íó b A».
(Utánnyomat nem dijaztatik.)

♦ ♦ ------------------------------------------------ ♦ ------------------------------------------

H IR D ETM ÉN Y .
Az 1887. évi XLIV. tcz. 3. g-ának határozmánya alapján a mag megválasztására, 

elvetésére s a meleg- és hideg-ágyaknak miként való készítésére nézve, a budapesti m. 
kir. dohánybeváltó felügyelőség kerületéhez tartozó kincstári dohánytermelőknek és azok 
alkalmazottjainak figyelmébe a következők ajánltatnak :

Az utóbbi években szerzett tapasztalatok szerint úgy a férgek, mint a tartós 
száraz időjárás azon ültetvényekben okozták a legnagyobb károkat, melyekre a dohány
palántákat a termelők későn ültették ki, azért első sorban arról kell gondoskodni, hogy 
kiültetésre alkalmas erős palántákkal korábban rendelkezzünk és azokat korábban kiül
tethessük.

E végből a palánták nevelésére szükséges melegágvakat — mihelyt az időjárás 
megengedi — s lehetőleg már márczius hó elején el kell készíteni s annak elhelyezésére 
olyan helyet kell választani, mely a nagyobb, különösen északi szelek ellen védve van, 
tehát valamely épület mögött, de oly módon, hogy dél felé feküdjenek és a nap sugarai
nak kitett helyen álljanak.

A már egy ízben használt melegágyakat újból használni nem szabad, azért a 
melegágyakut vagy egészen uj helyen kell készíteni, vagy ha már a régi helyen akarjuk 
is készíteni, a már egy ízben használt melegágyból úgy a trágyát, mint a földet el kell 
távolítani s melegágyakat egészen újonnan, még nem használt szalmás trágya és porha- 
nvitott kerti vagy erdei, esetleg ószszel átrostált és homokkal kevert gyepföld felhaszná
lásával kell készíteni.

A régi melegágyakban lévő föld valóságos féregfészek, mely különböző férgek
nek megszámlálhatatlan baktériumait rejti magában, azért ezen földet a dohányföldekre 
ne hordjuk ki, mert az ültetvényeken nagyobb mérvben előforduló féregpusztitásokat 
ezáltal is elkerülhetjük.

Egv katasztrális hold terület beültetéséhez szükséges palánták előállítására a nehéz 
leveleknél 24— 30 láb, kerti leveleknél 42— f>0 láb hosszú és 4 láb szélességű melegágy 
készítendő.

Okszerű dohánytermelő a melegágyakon kívül még hidegágyakról is gondosko
dik, hogy az utánültetésre palántákkal rendelkezzék.

A melegágyak helye 2 láb mélyen a készítés előtt jóval előbb kiásandó s rété* 
génként friss szalmás ló- vagv marha- trágyával oly módon töltendő meg, hogy minden 
egyes réteg — mielőtt arra egy másik réteg tétetnék —  meglocsoltatik és egyenletesen 
jól letapostatik.

Mikor az egész trágyaréteg kész, úgy hogy a földből már kiáll, oly czélból, 
hogy a trágyára teendő fold szét ne hulljon és hogy rovarok és más kártékony állatok
tól védve legyen és hogy nagyobb esőzés a földet el ne mossa, a melegágyat minden 
oldalról deszka vagy vesszőből font kerítéssel kell ellátni s czélszerü azt kívülről trágyá
val még külön is körülkeríteni, hogy a meleget jobban magában tarthassa.

Ezután a trágyára egy lábnyi magas jó televénves, egészen porhanyos, előbb 
minden gaz, gyökér és más egyéb tárgyaktól gondosan megtisztított kerti vagy erdei 
földet rostálunk és ezt az ágyon szépen elegyengetjük.

A keretnek oly magasnak kell lenni, hogy az arra alkalmazandó üveg, papír 
vagv vászon ráma, esetleg gyékény vagy szalma takaró, a melegágyban lévő földtől 
legalább is 6 hüvelyknyire álljon, hogy a növények fejlődéséhez szükséges levegő el 
ne zárassék.

Az elvetéshez csak a termelési engedélyben megjelölt jól megválogatott, csiraképes 
fajtiszta s az utolsó évi termésből származó friss magot kell használni.

Egv-egy katasztrális holdra 6— 8 dekagrara mag teljesen elegendő.
Az elvetés előtt a mag csiraképességéről meg kell győződni, nevezetesen az 

elvetendő magot vászon zacskóba tenni, langyos vízzel megnedvesiteni s ekként — teljes 
beszáradását folytonos nedvesitéssel meggátolva — a kályha közelében tartani.

Teljesen jó mag 4— 5 nap múlva csirázni kezd, amit arról lehet megismerni 
hogy a magokon fehér pontocskák mutatkoznak.

Mihelyt a dohánymag csirázni kezd, azt azonnal el kell vetni, miért is a meleg 
ágyakat még a csiráztatás előtt el kell készíteni.

Hogy a mag sűrűn ne vettessék el,legczélszerübb azt nvolcz-tizszeres mennyiségű 
finom homokkal vagy fahamuval keverni s egy finom szitán át, mely úgy a magot, 
mint a homokot vagy hamut átereszti, a melegágyra szitálni, hogy a már bevetett 
helyek megjelöltessenek.

Ha a mag a melegágyra szitáltatott, a melegágyat mintegy ujnyi vastagságban 
jó pórhanyós földdel be kell borítani, lehengerelni, azután finom rózsával ellátott locso
lóból állott vízzel megöntözni s a rámával, illetve takaróval betakarni.

Harmadnapra a melegágyat szellőztetni kell, és ha észreveszszük, hogy a föld 
száradni kezd, finom rózsáju locsolóval megöntözzük és mihelyt a mag kelni kezd, 
naponta egyszer, száraz időben kétszer is kell azt locsolni, mindig akkor, ha a nap nem 
süt és ha fagytól tartani nem lehet.

Nagyon figyelni kell arra, hogy éjen át a takaró mindig a palántás ágyon 
maradjon és locsolás után is czélszerü a melegágyat betakarni.

A dohány alá szánt és a megelőző ősszel már egyszer felszántott földet, mihelyt 
az időjárás engedi, másodszor is fel kell szántani.

Budapesten, 1891. évi február hó 18-án.

M. kir.
U  —

dohánybeváltó-felügyelőség.
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