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A melegágy készítése.
Ismét közéig, most már a negyedik 

tavasz, melyben lapunk ezen fontos cselek
ményre felhívja a dohány-termelők figyel
m ét A  dohány melegágy készítése egyike 
azon fontos teendőknek, melyekről eleget 
imi alig lehet. Van ugyan erre nézve kizáró
lagos, teljes alapossággal irt és okszerű 
tapasztalásokon alapult kézikönyvecske ! 
L á n g  Ferencz szegedi dohánybeváltó fel
ügyelő úr tollából. Ezen könyvecske jó l 
megérthető nyelven, kézzel fogható módon 
iija  le a különböző vidék által követendő 
eljárást, a palánta előállítására vonatko
zólag.

De nékem mint e lap szerkesztőjének 
úgy tartom, kötelességem azon dologról a 
magam módja szerint, és az általam szer
zett tapasztalatok nyomán, szives olvasóimat 
tólem telhetőleg oktatni, esetleg azokat, 
kiknek oktatásra nincs szükségük, figyel
meztetni, és eszükbe juttatni az egyes eljárá
sokat ; de különben mint a régi példabeszéd 
mondja, nincs oly rakott szekér, melyre 
m ég valami reá ne férne.

Itt az idő, melyben első sorban a szük
séges trágya készletet kijelöljük, és hozzá 
férhetővé teszszük az időnek enyhébbre való 
változása alkalmára. Sőt már annak hor
dását meg is kell kezdeni, daczára annak, 
hogy épen most az idő oly kem ény; de 
remélhető, hogy e hó eleje mint a tavasz
hó első himöke, a valódi tavaszt el is hozza.

A  melegágyra való telepet, szélenyhe 
helyre, délkeletnek kell kiszemelni, s ha 
nincs az épületek által a széltől védve, 
okvetlen nád kerítéssel kell körülkeríteni.

A melegágy hosszát legfeljebb 25 
méterre kell szabni, és mihelyt az idő eny
hébbre válik, és a fold fagya Kiengedi, a 
m elegágy alapját másfél ásónyomra szép 
egyenletesen ki kell m élyíteni; és a mint 
az megtörtént, a legszálasabb trágyából, 
mely vegyítve lehet szalma, töredék és 
polyvával. be kell trágyázni és a midőn 
az jó l meg lett locsolva, erősen meg kell 
taposni egyenletesre éa folyton hozzá tenni, 
mig valamivel magasabbra esik a föld 
színénél. Pár napig aztán azt igy hagyjuk, 
azután ismét jobb minőségű, szálas és 
vegyes trágyából azt lehetőleg egyenle

tesre keverve 40— 50 czentiméter magas
ságra rakjuk, s szintén egyenletesre le
tapossuk. A  melegágy talajából kikerült 
földet melléje huzva és lapát vagy ásóval 
jól hozzá illesztve, ezen állapotban ismét 
nehány napig hagyjuk. Azután következik 
a beföldeles. Ezen műveletnél a gazdáknak 
a következő tanácsot adnám. A  mint a 
melegágy igy körül van párkányozva ven
dégoldal, rúd vagy más oly fajú fával (leg
jobb a négyszegletes lécz-forma fa), kezde
tét veszi a beföldeles.

Ezen fontos műtétnél első helyen arra 
kell gondolni, hogy azon föld a lehető 
apróbb, nem túlnyirkos és kitűnő anyag
ból legyen ; legjobb olyan telkes földről 
venni azt, mely sok gyom magtól, vagy 
csira és gyökértől ment legyen. Ha olyan 
foldet teszünk a melegágyra, mely sok 
gyommagot tartalmaz, ez roppant alkalmat
lanná válik, a mennyiben a folytonos gyom- 
lálás által a gyönge dohány rászát nagyon 
meggyengitjük, vagy pedig a rászát el is 
nyom ja; jó  tehát, ha erdő közelében vagyunk, 
a beföldelésre szükséges foldet onnan venni, 
ha nincs erdőföld, és ha van őszi törés 
gyepföldben, mely nem szikos és eléggé 
porhanyós, abból lehet venni, az igen 
czélszerü a beföldelésre. De van még egy 
mód, és az a legjobb, nevezetesen igen 
gyakori dolog, hogy a legszebb fensiku 
kaszálónkat vagy legelőnket a vakondokok 
felhányják; ezen vakandok túrások vagy 
felhányások szedendők össze, és ez a lehető 
legjobb fold, a mit a melegágyra használ
hatunk.

Ezen föld igen apróra van törve, a 
téli fagy által kitünően m egérve és porha- 
nyositva, természeténél fogva jó, mert 
mondhatni szüzföld, zsíros és erős, a ned
vességet jobban megtartja és a palántát 
kitünően neveli. De főelőnye még az is, 
hogy semminemű fűmag vagy gyom 
csirája nincs benne, és igy azt is eléijük, 
hogy a gyomlálás által oly gyakran nem 
ártunk a rászának. Én ezen dolgot tapasz
talásból tudom, nékem kitünően sikerült 
és azért a legmelegebben ajánlhatom.

A  mint a melegágy elkészült, és a 
nevezett párkány - fával beszegélyeztetett, 
és a trágya a legjobban elegyelitve, egyen
lőre tapostatott, (az egy formára való tapo
sásra azért van nagy szükség, hogy a 
szokásos liehorpadások be ne következzenek, 
a midőn a fold hasgatózni kezd és a földje 
ossze-visza omlik, a rásza nagy kárára), 
mondom, ha ez mind rendesen megtörtént.

veszi kezdetét a befödelés. Hat czentiméter 
vastagságú födelés a leghelyesebb ; ezt is na
gyon egyenletesen el kell teregetni, nehogy 
egy helyen nagyon vastagan, más helyen 
épen vékonyan essék, legjobb megkezdeni 
a szegélyezéstől és folytatni a középig, és 
ha azt elvégeztük, a másik oldalon szintén 
a középig teregetjük. É s pedig legczél- 
szerübb ezt egy kis teknőből vagy kis 
kosárból tenni, minthogy ily kis edényből 
sokkal egyenlőbben tudjuk azt véghez vinni, 
és ez is nagy fontossággal bir, a leendő 
jó  palántára.

A  befödelés után 4— 5 napig be
takarjuk a melegágyat, mi alatt a netáni 
gyomok kikeltek; a 6-ik napon kitakarjuk 
és az esetleg keletkezett egyenletlenségeket, 
vagy horpadásokat egy kis még fentartott 
földből kijavítjuk, egy finom kis gereb- 
lyével felhasgatjuk a m elegágyat és a 
gyomot, ha tán van, kihuzgáljuk és ki
gereblyézzük. Most 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 kihullatására alkalmas legyen ; miután 
ez megtörtént, a szélén ismét meg kell 
szórni, hogy minden könnyű és silány mag 
kibukjék. Miután ez is megtörtént, langyos 
trágyalében áztatjuk fi órán át, meleg helyen 
tartva és időnkint ezen trágyalével megáz
tatni, hogy ki ne száradjon. Óvakodjunk, 
hogy az túlságos meleg helyen ne legyen, és 
a mint a mag szépen megdagad, és a kipat- 
togzás már észrevehető rajta, azonnal elvet
hetjük. Attól óvakodjunk, hogy a magot a régi 
rósz szokás szerint hosszúra kicsiráztassuk, 
mert a midőn az ilyen hosszúra csírázott mag a 
földdel összekevertetik, a csirája megsé
rül és ez nagy kárára válik a leendő rászá
nak. Azért jobb, ha csak addig hagyjuk, 
mig az pattogzani kezd.

A  magam részéről én más vetél módot 
el nem fogadok, mint az általam már oly 
gyakran ajánlt sorvetést. Ezen módszer 
mind azoknál, kik azt megkísértették, teljes 
sikert aratott. Ez a legbiztosabb és legjobb 
mód, tehát kövessük.

A  mint a melegágy a vetésre elkészült, 
egyenes vonalt kelt huzni, egy lénia gyanánt 
használt egyenes iécz m ellett és ezen 
vonalba két czentiméter távolságban egy
mástól kell a hamuval kevert vetni való 
magot két újjunkkal belépergetni. A  midőn 
ez megtörtént, nagyon könnyű kis falapát
tal kell a magot belényomkodni, és ezután 
a melegágyat betakarni. Napközben pár
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perezre a takarót le lehet venni, de azután 
ismét betakarni, és semmi szin alatt meg nem 
locsolni, mig a mag ki nem k elt

A  sorvetés előnyeit azt hiszem mindenki 
be fogja látni, azért kérve kérem a dohány- 
termel&ket, hogy igy cselekedjenek, a 
mennyiben ezen eljárás sem nagy fáradság
gal nem jár, sem nagy költségbe nem kerül.

A dohány cultura Sumatrában.
. (A német consulatus jelentése után.)

‘Annyira fordul most a közfigyelem Su- 
matra dohánymüvelésére, hogy indíttatva érez
zük magunkat, miszerint mi ts foglalkozzunk 
vele J tesszük pedig ezt annál is inkább, 
miután igen sok érdekes dologgal ismertet meg.

Hogy a Sumatra dohánymüvelése mily uj 
keletű, ẑt már lapunk közelebbi számában is 
említők. Még csak gyermek éveit éli s már 
is oly jelentőségű, hogy az egész világ figyel
mét vonta magára. Főelőnye más dohányfa
jok fölött az, hogy levelei igen finomak és 
fölötte gyengéden vannak simítva, miért is 
kiválólag boríték leveleknek használtatnak.
A gyáros oly anyaggal bir, mely könnyen 
földolgozható, s a fogyasztók kitűnő gyárt
mányhoz jutnak, úgy hogy, daczára a nyers 
anyag magas árának, a gyáros s a fogyasztó 
is meg lehetnek elégedve. Nemrégen egy né 
metalföldi áru - értesítő ügynök , aki ama erő- 1 
feszitgetésekkel foglalkozik, melyeket Ame- I 
rikában tesznek, hogy a fenyegetett Seedleaf- 
produktiót felemelt vámok által a Sumatra do- ; 
hány ellen biztosítsa, a következőket írja:

*A sumatrai dohánygyárosoknak igen 
sok előnyt nyújt a könnyen feldolgozható 
anvsg, s mi a fő. hogy a közönség, mely egy
szer megizlelte, ismételten azt fogja venni. Ad
dig mig a productum jó fog maradni, alig le
het félni attól, hogy egy más dohány faj ál
tal legyözetnék. s mi erősen hisszük, hogy ez 
irányban minden eröfeszitgetés hiába való, s 
nem vezet egyébbre, mint a szivar árak fel
emelésére.

A keleti rész dohányt termelő malavi 
államai közül különösen De l i  emelendő ki, ; 
melynek dohánya qualitás tekintetében a leg
jobb. quantitás tekintetében pedig legnagyobb. 
Deliben a hatvanas években tették az első kí
sérletet. Ma már dohánytermelése biztos ala
pon nvuff*zik.

Deli után a tőle északra fekvő L a n g- 
k a t  következik.

Helyenkint tökéletesen olyan dohányt 
termeszt mint Deli, de többi része nem épen 
dohánynak való talaj. Azonban igyekeznek 
földjét mesterséges utón kitűnővé tenni, mi 
nagyrészt sikerült is már.

Delit délről S e r d a n g  érinti, mely csak 
két év óta szerzett magának nevet, miután az 
azelőtti kísérletek nem sikerültek.

Serdangtól délre B e d a g e i  fekszik, hol 
eddig még nem tudtak jó eredményt felmutatni.

P a d a n g állam nem felelt meg a vára
kozásnak s előreláthatólag ott fel is hagynak 
a dohány termesztéssel.

Az államok ezután a következő sorrend
ben következnek:

Pagoeravan, Asahan, Kota Pinang, Sí 
Pare Pare, Kivalos, Laboean Bátoe. Tanjong, 
Panei, Pelavan, Batoe Bára. Bila, Siak.

P o g o e r a  v a n b a n  1885-ben tettek egy 
kísérletet, mely habár csak 24 ballt eredmé
nyezett, mégis sikerültnek mondható, miután 
a felmutatott dohány ió minőségű. Az 1886. 
évre sokkal nagyobb termésre van kilátás.

B e t o e  B a r  a. A nehány év óta tett ki
sebb kísérletek, nem hozták a kívánt ered
ményt 1885. évben nagyobb kísérletek téttettek 
melyek reményt nyújtanak arra, hogy a ked
vező talaj megválasztása jó eredményűvel lesz.

A z a h a n b a n  az 1885. évben több ül- i 
tetvénves kezdett dolgozni, azonban megkell 
várni az 1886. évi termését, hogy itéletefmond- 
hassunk.

B u e i - B i l á b a n  szintén tétettek kísérle
tek, azonban még mind'g kétes, hogy földje 
alkalmas-e a dohánytermelésre.

Annak okát meg nem lehetett adni, hogy 
Deli minek köszönheti kitűnő dohányát. Su
matra többi államainak talaja szintén oly jó
nak látszik mint Delié, sőt helyenként még 
jobbnak, mégis Deli termelése foglalja el az 
első helyet, már csak azért is. mivel a do- 
hánvkereskedök különös előszeretettel vásá
rolják. (Folyt, köv.)

Egyről-másról.
(D.i Lapunk múlt számában fenntar

tottuk magunknak a „Gazdasági Lapok“ 
7-ik számában megjelent két czikkre 
visszatérni.

A  két czikk a következő: 1 -szőr. A 
szövetségbe lépett gazdasági egyletek nagy

gyűlésének figyelmébe. Irta : N. G. 2.) A 
dohánynak egy újabban felismert betegsé
géről. Irta Schilberszky Károly.

Az 1-sőczikknek minket érdeklő részé
ben azt mondja a czikkiró, hogy a kincs
tár különösen a rég múlt időkben oly terü
letekre adott termelési engedélyt, melyek
nek talaja a jó  dohány előállítására egy
általában nem alkalmas. Továbbá oly 
egyének is nyertek engedélyt a termelésre, 
kik sem czélszerü szárító pajták, sem a 
jobb termelésre megkivántató szorgalom és 
intejligencziával nem bírnak. Ezek szállít
ják  folyvást a beváltó raktárakhoz a rósz 
anyagot, mely diskreditálja az egész be
váltó körzetet, és azt eredményezi, hogy a 
jó  termelők jobb anyaga is rosszul osztá- 
lyoztatik.

Nagyon helyesek és igazak ezen dol
gok, a mit a czikkiró itt felhoz, s én csak 
azt tehetem hozzá, hogy az nem csak a rég 
múlt időben történt igy, hanem most is 
igy történik.

Czikkiró abban téved, hogy a minő
ség nem vétetik tekintetbe, mert tekintetbe 
kell hogy vétessék, és a hol ez nem tör
ténik, ez az átvevő roszakaratának vagy 
tudatlanságának a következménye.

Az osztályok elég szabatosan vannak 
körülírva, — csak tartsa azt szemmel a 
termelő és az átvevő, és ha a termelő 
avval tisztában van ne engedje magát az 
átvevő szeszélyétől vezettetni.

A többi pontokban foglalt dolgokat 
egészen helyeseknek tartjuk, és azokat e 
lapokban már több Ízben szellőztettük.

Mintatelepek már edd g is állíttattak 
fel, és még többek is fognak felállittatni.

Czikkiró azon állítása, hogy a jobb 
osztályok árfelemelése nem használt, de 
sót ártott a termelőnek, a mennyiben azon 
osztályok qualifikátiója magasra csavarta - 
tott, téves alapon nyugszik, mert hogy az 
átlag az utóbbi időben kielégítő nem volt, 
ezt a folytonos sikertelen termés okozta. 
Csak haladjunk úgy, a mint kezdtük és bi
zonyára a siker úgy a termelőre mint a 
kincstárra nézve nem fog elmaradni.

A második czikkre áttérve, m egjegyez
zük, hogy a Hollandiában keletkezett do
hánybetegség, mely európai útját meg
kezdte volna, —  nem lehet épen olyan ve
szedelmes.

TÁ RCZA .
Karczolatok a dohányról.

I n . :  RÓNAI ISTVÁN LAJOS,
— A »Magyar Dohányujságc eredeti tárczája. —

Olt, ahol dohányegyedáruság van, a fo
gyasztó közönség sok tekintetben jobb isme
retségben áll a dohánygyártmánynyal, mint 
ott, ahol a dohánygyártmányok kofamódon 
áruitatnak. A nagy közönség például nálunk 
könnyen tudhatja, hogy az úgynevezett kurta 
szivarok — »rövid-v e g y e s« — fele külföldi, \ 
fele pedig belföldi anyagból készül s azért 
viseli a >vegyese jelzőt. Persze ezt nem úgy 
kell értenünk, mint azt egyik ismerősöm érti, 
ki nemrég e sorok írójától azt kérdi, hogy 
miután a »rövid-vegyes« szivarok fele kül- s 
fele belföldi bélből készül, akkor 50 drb kül- i 
földi s 60 drb. belföldi lévén egy csomagban : 
melyik 50 drb. a külföldi s melyik 50 drb. a 
belföldi ? Hát ez kérem olyan kérdés, mely | 
legalább is nevetséges; mert hát a »vegyes«-t 
nem a szivarra, hanem az egy darab szivarnak i 
bélanyagjára kell vonatkoztatnunk. Nagyon czifra j 
dolog volna az, ha 100 drb. szivar közé 50 1 
drb jobb fajtát s 50 darab közönséges fajtát 
tenne a gyáros! A publicum úgy járna vele 
valószínűleg, mint azok a bizonyos redout-beli 
farsangi fánk vevői, kikkel el lehet hitetni, 
hogy a sütemények egyikében egy arany van. 
Persze, még soha sem akadt boldog vevő, kit 
az a szerencse ért volna, hogy azt a bizonyos 
fánkot vegye meg, daczára annak, hogy egy
némely könnyén hivő vagy 50 fánkot is vett.

^Valószínűleg c s a k  bele volt s ü t v e  az az 
arany a fánkba !)

Azonban, maradjunk a tárgynál. Mon- 
j doni, a dohányzó közönség tudja, vagy lega- 
| lábo tudhatja mindig, hogy szivarjaiban milyen 
I anyagot élvez; föltéve, hogy érdeklődik iránt*, 

megtudhatja, hogy a kúria szivarnak a bél
anyagja félig belföldi — legnagyobbrészt sze
gedi és debreczeni — félig brazil dohányok
ból áll; vegyes, mert a külföldi félrészt java 
vagy szumatra esetleg rió-grand dohánynyal 
ie szokás keverni. De nem ám ugv, hogy ez 
csak mondva van, hanem tény, bár mennyire 
csodálkozik azon a tájékozatlan olvasó! Meg 
van állapítva már évek óta, hogy milyen szi
varhoz milyen anyag veendő s ezen nem igen 
lehet sem igen szabad a kincstári gyárosnak 
változtatni; de nem is volna semmilyen ész
jogi alapja annak, ha azon változtatna is ! 
Hiszen arra való az a bizonyos anyag, hogv 
ahhoz a bizonyos szivarfajhoz dolgoztassék 
fel!

Ott, ahol nincsen egyedáruság, a fogyasztó 
közönség minden lehető módon értesittetik 
arról, hogy most ez a szivarfaj ilyen dohány
ból, amaz olyan dohányból készül s ilyen ki
tűnő, olyan kitűnő; persze reclam, humbug, 
a kereskedőnek saját jól felfogott érdekében. 
Az a szivarkereskedó mindent megtesz, hogy 
szivarjain túladhasson és kinálgatja uton-utfé 
len, hírlapokban stb, az ő híres virginiai — 
havanna — louiaiánai szivarjait, melyekkel a 
szegény consumensek körülbelül úgy járnak, 
mint jó magunk, mikor finom angol szövetet 
vásárlunk s kapunk olyant, melynek azinét se

látta soha Angolország s viszont a szövet 
maga hírét se hallotta Angliának.

A mi fogyasztó közönségünk abban a 
hibában szenved, hogy nem érdeklődik a szi- 
varanvag iránt; nem, mintha nem fogyasztana 
eleget, sőt nagyon is sokat fogyaszt, hanem 
nem viseltetik érdeklődéssel aziránt, hogy mit 
is s z ív  —  milyen dohányt abban a szivarban ? 
Törődik is az ember azzal, csak füst legyen, 
jó erős az egyiknek, gyenge a másiknak ! Ez 
nem jól van. A dohányzónak tudnia kell, hogy 
szivarjában milyen dohány van *, akkor aztán 
nem is jár úgy, mint a hogy velem a minap 
egv jómódú s előkelő műveltséggel bíró ba
rátom járt; rágyújt egy »B. Bntamca* szivarra 
s azt mondja: »Ez fajn szivar valami jó szaga 
van, ezt alighanem igazi muskatályiból csinál
ták !« „Barátom44, mondok „ez nem muskatály 
dohány, nincs is a közt egy hajszálnyi honi 
dohány sem !“

—  Hát ugyan mi?
• Finom brazil dohány, keverve jó  havana 

dohánynyal; ez a bélanyag be van burkolva 
jáva-dohánvba s ezen a boríték — már 
mint a szivar külseje — szumatra dohány.44

Csak néz rám, amíg ezt magvarázgatom 
neki; nóz és hallgat, csendes; sohisem csa
lódtam még, ha a nagy csendet nagy lárma 
előjelének vagy vész előhírnökének tartottam ; 
most sem.

•Micsodaaa ?c —  tör ki a szó barátomból 
— »Hát engemet te csak olyan semmibe se 
veszel, hogy igy bolonddá tarthass ? Még ilyet 
is elakarsz velem hitetni, hogy aszongva : ha
vana meg brazil meg Isten tudja mi?!  Oszt’
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M ég a múlt évben volt tárgyalva az 
»Rgyetértés4-ben ez a dolog, a midőn is 
mi egy hollandiai dohány nagykeresdőtől 
behatóan kérdezősködtünk a felől, de az a 
betegség igen lényegtelen lehet, mert az 
illető semmit sem tudott róla, bár hona min
den vidékét jó l ismerte és a dohány ügye 
iránt —  az amúgy is, szakja lévén — na
gyon érdeklődött. És igy ezen rémtől 
szerintem nincs mit tartani.

A mi .lohány iparunkra sokkal félelme
tesebb lehet az oroszországi nagymérvű 
dohánytermelés. Kilátás van ugyanis arra, 
hogy Oroszország egész Európát el fogja 
árasztani dohányával, amint az az orosz 
kormány egyes intézkedéséből kitetszik.

De mégis nekünk mind ezektől nincs 
mit megijednünk, ha a megkezdett okszerű 
dohánytermelésben tovább haladni fogunk, 
és dohányunk megérdemlett régi jó  hírne
vét visszahódítjuk. De ez csakis az ok
szerű kezelés által lesz elérhető.

Emlékirat az állam gyárairól.
(Memóriái J«ía M.inufactures de l'Ktat.

Ily czimü emlékirat jelent meg Páris- 
ban, amelyben a többek közt a magyaror
szági dohánytermesztvényrfil is lévén szó, 
jónak látjuk az ide vonatkozó részt belőle 
közölni.

Az adatok, amelyek benne a magyar- 
országi dohány-termesztésre és gyártmá
nyokra vonatkoznak, olvasóink előtt már 
mind ismeretesek, de mégis közöljük azo
kat is, hogy feltüntessük, mily behatóan 
foglalkozik az emlékirat szerzője — aki 
személyesen is volt nálunk az itteni do- 
hánymüveletek megtekintése végett — ami 
dohányunkkal. Az adatok benne — egyes 
kisebb tévedésektől eltekintve, — pontosak 
és hűek.

Nagy érdekkel bir reánk nézve az 
emlékiratban a magyar dohányok kezelé
sére vonatkozó dicsérő nyilatkozat.

De adjuk át a szót az emlékiratnak :
A magyar és franczia egyedáruságok ren

desen kicserélik egymással a dohány egyed- 
áruság üzletére vonatkozó évi kimutatásaikat. 
Ezen kimutatások nagyon tökéletes statisztikai 
adatokat nyújtanak a dohánymüvelésröi, kül
földi dohány bevásárlásról, a gyártásról és el
adásról. Minthogy pedig azon kimutatások,

az mind azért a hat és fél krajezárért ?! De 
már annak a harmadrésze se igaz!«

S nem volt kapaczitálható semmi uton- 
módon ; fogadást ajánlott fel —  persze el nem 
fogadhatom — egy szakemberrel kapaczitál- 
tattam, nem lehetett; azt mondta összebeszél ■ 
tünk, hogy öt bolonddá tartsuk. Mert —  
folvtatá érveléseit —  nem lehet az, hogy 
hat és fél krajezárért e n n y i t  é s  i l y e n t  
kapjon az ember ebben a drága világban. S 
ma sem hiszi el. Pedig úgy van, ahogy mondom.

Mikor Ulmban 1831-ben k-ütött a kolera, 
egy ottani szivargyáros felhasználva az alkal
mat, kihirdette, hogy ö nála kapható a leg
újabban fölfedezett koleradohány, melynek 
füstjével együtt a kolera is eltűnik; lelemé
nyes ember volt, annyi igaz, volt is óriási 
kelete a dohánynak csak úgy özönlött a ko
lerán és nemkolerás publikum hozzá s volt 
általános füstölés. Egyszerre aztán maga a 
dohány kereskedő kapta meg a kolerát, szeren- 
ssésen bele is halt a nélkül, hogy hitt volna 
a saját dohányában. Pedig igaza lehetett sze- 
génvnek, amennyiben azzal a dohányfüsttel 
eltűnt a kolera ; ha t. i. a kolera eltűnt, el
tűnt a dohányfüst is.

Ugvanoit perbe fogtak egy szivargyárost 
(1842) állítólag azért, mert a dohány közé 
idegen anyagot — nem dohányt —  kevert, 
a per végén kisült, hogy a szegény gyáros 
nem is kevert d o h á n y  közé idegen anyagot, 
mert az egész szivarkészlete n e m  d o h á n y 
ból ,  hanem jól praeparált káposzta- és répa- 
levelekből állott. Denique a gyárost fölmen
tették.

melyeket a budapesti központi dohányjöve
déki igazgatóság kiád, magyar nyelven irvák, 
melynek ismerete a külföldön nem nagyon 
van még elterjedve, ennélfogva nem fog talán 
ártani, ha röviden Összefoglalom azon ponto
kat és adatokat, melyek a mi üzletünkre nézve 
érdekkel bírhatnak, és hozzá adom még azon 
tapasztalataimat, melyeket ott a hely színén 
szereztem.

Az utóbbi években a magy. egyedáruság 
részére dohánynyal beültetett terület váltako
zott a 47.000 és 60.000 között. Az állami 
raktárokba beszállított dohánymennyiség teszen

1880. évben 66.4o0.2l0 klg
1881. „ 46 .436.D 8 r
1882. „ 52.188.695 „
1883. „ 47.299.318 „
1884. „ 43.500 000 „

Az 18^4. évi termés 31.191 termelő ál
tal lett szállítva, tehát általában egy-egy ter
melő 1395 klgrmot szállított.

Ezen dohányokért űzetett az egyedáru
ság, beleértve a fuvarbérbe történt felülfizetést

1880. évben 24 254.231 franc,
1881. „ 17.240.534
1882. „ 18.811.271 r
1883. r 17.237.958

E szerint mutatkozik közép árban 100 
klgramért

1880. évben 36 frank 48 c.
1881. r 37 13 „
18^2. „ 36 3 n
1883. n 36 n 4 I . "Látható, hogy az árak egyik

másikra nem nagy változást szenvedtek.
Az egyedáruság nem használja fel mind 

maga, a belföldi termelők által neki beszállí
tott dohánymennyiségeket. Nagyobb részét át
engedi az osztrák egyedáruságnak, a mely 
vásárolt

fizetett a termelőknek
1880. évb. 40.771.808 klg. 14.379.645 frank
1881. r 29.363.641 „ 10.827,49o „
1882. „ 28.513.990 „ 9.928.606 „
1883. „ 28.930.102 „ 10.610.432 *

Mely eredményezett középárban K>0 kilo
grammonként

1*80. évben 35 frank 27
1881. 36 87
1883. „ 31 „ 82
1883. r 36 „ 68

Ezen számok a középárban hol feljebb, 
hol lejebb szállanak. Könnyen megértjük ezt, 
ha tudjuk, hogy elöleges megállapodás sze

rint, évről évre változik a körzet, a honnan 
az osztrák egyedáruság kapja a termést.

Az állam raktáraiba beszállított termét 
nem lesz mind a gyárak által feldolgozva. A 
szükségen felüli fölösleg kUlkiviteli szabada
lommal bíró kereskedőknek lesz eladva. Ilyen 
szabjdalommal biró kereskedőház —  mely 
levél dohány kereskedéssel foglalkozik —  van 
jelenleg az országban hét. Ezek vásároltak 

ki/, dohányt frank árban
1880. évben 5.078 585 2.048.286
1881. * 3.562 626 1.903.038
1882. „ 2.3-17.493 1.051.114
1883. „ 1.845.833 1.004.986
A vásárlási középár teszen 100 klgként

1886. évben 40 frank 33 c,
1881. 53 *) 42
1882. 44 14 n
1883. „ 54 „ 45 „

Amint látjuk, ezen árak figyelemre méltó 
változásnak vannak alávetve —  a mi a kínálat 
és készlet nagyon természetes törvényén alap
szik egyrészt, másrészt oka lehet a minőség 
és ennélfogva annak értéke azon időben, a 
midőn az, gyártásra készen az Egyedáruság 
által eladatik a kereskedőnek. Ha tekintetbe 
vesszük, hogy ezen dohányok nem tartalmaz- 

' nak soha boritékleveleket, és többnyire a leg
alsóbb osztályokból vannak összeállítva, haj
landók vagyunk azt következtetni, hogy ezen 
eladási ár mellett — nem tévesztve szem elől 
a hulládékor, az általános és raktári kezelési 
költségeket, és az állam által kamatnélküli 
p é n z e l ő l e g e z v é n  v e k e t —  nagyon tekin
télyes haszon marad a magyar Egyedáruság 
részére.

Ugyanezen időszak alatt a kereskedők ál
tal küllőidre eladott dohány mennyisége
teszen :

188<>. évben 8 4 4 3  171 klg.
1881. * 7.842.201 „
1882. r 6.094.402 „
1883. r 6.401.172 „

Tehát sokkal több mint úgy mázon ke
reskedők által a kincstártól vásárolt dohány
mennyiség. A külömbözet a külkiviteli terme
lésből származik.

A magyarországi különböző fajú dohá- 
: nyok a következők : tiszai, debreczeni. szegedi,
, pécsi, szaloki levelek ösmeretesek, „vastag 

levelek**, kerti levelek, és muskatály elnevezés 
alatt, mint a melyek a finomabb pipázó do
hányok közzé soroztatnak. Egyedül a három

Az már régi vicc, hogy Szent Dávidra 
ráfogják a dohányzást, mert a zsoltárokban 
valahol azt mondja: »Életünk mulékony, mi
ként a füst.« — Hanem új lehet az, amit 
hazánk egyik veterán tudósa jegyzett meg egv 
társaságban, hol a bibliabeli capernaumi szent 
kapitánxról volt szó; a szent kapitány ugyanis 
a szentirás szerint igy szólt: „Uram nem va- 
gvok érdemes, hogy te hajlékomba jöjj !M Tu
dósunk állítja, hogy a kapitány hajléka a 
» hosszú szivarok« füstjétől nem lehetett va
lami nagyon illatos.

Gers'enberg, a németek e jeles költője 
egyik értekezésében annyira el van a dohány 
iliatától ragadtatva, hogy költői hangulatában 
megrója a világ azon dohányzóit, kik azt hi
szik, hogy a dohány Nicot müve ; nem Nicoté, 
azt mondja, mert évezredek előtt az Olympon 
már dohányoztak az intenek és az a bizonyos 
prometheusi szikra egyenesen Jupiter pipájá
ból származik.

Ezek után persze inkább igazat adunk 
Kossutányinak, ki azt írja, hogy már a szittyák 
is dohányoztak; ebben lehet egy kis valószí
nűség, habár nagyon kétes, vájjon dohány 
volt-e az, amit a szittyák áldozatok alkalmá
val a tüzbe dobtak; hanem azért inkább va
gyunk hajlandók ezt elhinni, semmint azt amit 
St. Prierre ir, hogy t. i. Mercur kezében az a 
(merkur-) páleza sem volt egyébb mint — 
pipaszár.

Ha már túlhaladott álláspontnak tartjuk 
azt a régi kérdést: »Miért dohányzunk ?« boly
gatni, törődjünk legalább azzal, hogy tulaj

donképen mir is dohányzunk, milyen dohányt 
szívunk ?

A keleti népek vérmérséklete —  állítólag
—  heves; ott azt mondják, hogy a dohányzás 
mérsékeli e hevességet; nyugaton hűvösebb 
van, ott meg melegszenek a dohányzáson; 
henyélő embernek alig akadhat jobb foglalko
zása, mint a dohányzás, már csak azért is, 
mert ez állítólag olyan univerzális „purger la 
cervelle**, agyvelő-ti<ztitószer; ha pedig van 
valakinek agyvelőtisztitó szerre szüksége : az a 
henye, lusta ember. A mélyen gondolkodó 
embernek is jót tesz a dohányzás: elűzi a 
nehéz gondok egy részét füstkarikák alakjában
—  körülbelöl úgy, amint a kolerát előzi. A 
tudós ember rendesen még tudósabb akar 
lenni, mint aminő tudós, rágyújt: tudományá
nak terhes társzekereiben a kerekek jobban 
forognak; a szomjas — már t. i. a borra 
szomjas — ember mindig többet és többet 
akar inni, szomjuhozni vagy szomjazni (Nem 
tudom melyik tetszik jobban a »M. Nyelvőre - 
nek ?) akar, tehát dohányozik s a tanaidák hor
dájába se fér annyi, mint beléje. A költő lel
kesedik a dohányillattól s a füstfelhőn át látva, 
nem is olyan nagyon magas az a Parnassus! 
Az éhező gyomor hangos korgását elnémítja 
a dohányzás, de viszont a jóllakott embernek 
emésztésén segít, étvágyat nyújt.

Mi mindent müvei tehát a dohányzás?! 
S ártott-e ugyan már valakinek? Azért, hogy 
egy-két ház már le is égett, szabad a dohány
zásra haragudnunk r Hát nem ér fel a dohány 
élvezete egv pár ház értékével ? Dehogy nem I 
Fölér bizony kétannyival is.
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első faj az, a mi szolgáltatja az exportra való 
mennyiséget.

A tiszai levelek — termelve a folyam 
völgyében, a melytől nevét származtatja — 
átlagban körülbelül 12,000 hektár területet 
foglalnak el évenkint. A debreczeni körzetben 
17.000 hekt., a szegedi 2 1 0 0 0  hektáron ter
meltetik. A pécsi és szuloki fajú levelek ósz- 
szesen csak 1600 hektáron termeltetnek, — 
a kerti és muskotály levelek 4,300 hektáron.

A termelők által beszállított dohányleve
lek 32 dohányraktárba szállíttatnak és raktá- 
roztatnak el, —  azok száma azonban még ez 
évben 34-re emeltetik. Van még ezenkívül 5 
központi átvevőhely, melyek nincsenek rak
tárral ellátva. Az ideszállitott dohányok, az 
Egvedáruság gondozása és felügyelete mellett 
a legközelebbi raktárokba szállíttatnak ár, re
ményük azonban, hogy ezen kezelési móddal, 
melynek tagadhatlan igen sok kellemetlen ol- ; 
dala van a dohány kezelésére és épségben tar- ( 
tására nézve, röviden fel fognak hagyni, mert 
uj raktárak építése van kilátásba helyezve.

Működésben van eddigelé 10 gyár, és 
pedig kettő Budapesten, és egy-egy a követ- i 
kező városokban, u. m : Pozsony, Selmecz, 
Szomolnok, Kassa, Kolozsvár, Temesvár, i 
Zágráb és Fiume. Még két gyárnak felállítása , 
el van határozva, egyik Debreczenben, a má- 
sik Szegeden.

1884. év végéig a munkás-személyzet j 
száma tett 13.928-at, a melyből 859 férfi és j 
13.069 nő. Feldolgoztatott ugyan ezen évben 
11.516.300 klgr. belföldi termésű és 3.518.400 > 
külföldi dohánylevél, mely eredményezett: 1

528.111.250 szivart, 271.024.590 cziga- j 
rettát, 11.707.000 klg. pipadohányt és 78.800 ' 
klg. tubakor.

Ez elő lett állítva és eszközölve 25 felad, rak- j 
tár, 437 nagy tőzsde, 40.017 kis dohánytőzsde 
által.

A gyártott dohány bevétele felmegy
67.702.950 frtig.

Az utóbbi tiz év alatt a bevétel nagyon 
gyorsan és nagy mérvben emelkedett.

A mi a külkiviteli termelőket illeti, azok 
rendesen három évre vannak szerződve a ke
reskedővel. Ezen szerződés részleteire nem 
bírtam megszerezni annak pontozatait. Kü
lönben sem bir ezen kérdés reánk nézve csak 
esckélv horderővel, a mennyiben el van hatá
rozva, hogy ezen művelési ág — azaz a kül- 
termelés — rövid idő letolvta alatt be fog 
szüntetetni.

Ugyanis a magyar kormány azon véle
ményben. hogy hasznára leend. a külkeres
kedők helyet elfoglalni, és a termetés fölösle
gével kereskedeimet űzni, egy törvényjavas
latot készített, a melvnélfogva a kültermelés 
az 1887. évtől kezdve be fog szüntettetni.*)
A dohánytermelési engedélyek nem fognak el
vonatni a termelőktől, de ezek kötelezve lesz
nek, termésüket a kincstárnak átadni. Ezen 
törv. javaslat elfogadásában — melynek pon- 
tozatai a franczia bizottság Budapesten tartóz
kodása alatt végképen meg lett állapítva — 
senki sem kételkedik többé. Az 1887. év te
hát az utolsó év lesz, a melyben még a je
lenlegi feltételek szerint fedezhetjük gyártási 
czélokra szükségleteinket. A következő évben 
kénytelenek, leszünk szükségleteinket vagy má
sod kézből vagy pedig egyenesen a magyar 
kormánytól venni. Valószínű, hogy ez utóbbi 
mód lesz reánk nézve a legczéUzerűbb. Az 
osztr. Egvedáruság részére termelt dohány gyár
tásra kész állapotban jött ennek az 1882. évben 
100 klgrja 51 frankba. Tekintetbe véve, hogy 
ezen dohányok magokban foglalnak minden 
osztályt, a legalsóbb osztályokat és a haszna
vehetetlent, mégis 20 százalékra tehetjük leg
alsó számítás szerint a meggazdálkodást, a 
mit nyer az osztr. Egyedáruság — azzal 
szemben, ha azon helyzetbe jönne, hogy szük
ségletét kereskedőtől kellene megszereznie.**)

*)  Mint tudva vs»n, még 1887-ben nem fog a kOl- 
kiviteH kereskedelem megszüntettem!. E  tekintetben te
hát téved az emlékirat készítője. Hihetőleg igy infor
málták Budapesten időzésekor kormánykörökben, de 
időközben a terv el lett halasztva. S z e r k.

* * )  Talán többet is f 3  z e r k.

Midőn mi a budapesti, szolnoki, debre
czeni és aradi dohányraktárakat meglátogat
tuk, az anyag megérése majdnem be volt fe
jezve, junius 26. és julius 4-én. A köíelgő 
becsomagolás tekintetéből már mindenütt vá
logatták a dohányt. A legjobb alkalom volt 
tehát ez reánk nézve, hogy megvizsgálhassuk 
az osztályozást és az anyag minőségét, lévén 
a i’ohány nagyobb része már mindjárt alkal
mas a gyártásra.

Azon négy raktárban, melyeket megláto
gattunk, és azon számos kazlakban, melyeket 
megvizsgáltunk, nem találtunk égett dohányt 
—  kivévén a legolcsóbb osztályban —  és az 
meg nagyon ritka eset volt, hogy penészedett 
dohányt láttunk volna.

Röviden összefoglalva megfigyelésünk 
eredményét, bizton állíthatjuk, hogy a magyar 
Egvedáruság raktáraiban a dohány gondozása 
felér azzal az állapottal, amint az a mi saját 
raktárainkban van.

V e g y e s e k .
Bukarestben —  mint értesülünk —  

most folyik az árlejtés a Románia ré
szére szállítandó magyar dohányokra vonat
kozólag. Mindenesetre dicsérendő a külki
viteli dohánykereskedők ügyessége, amely- 
lyel sikerült kivinniök, hogy ezután nem
csak Szerbiának szállítanak nagy mennyi
ségű magyar dohányt, hanem Romániának 
is. Az árlejtés eredményét jövő számunk
ban közölni fogjuk.

Az orosz dohány versenye. Azon sze
mélyek, kiket az Oroszország dohány kérdé
sének orvoslására alakult bizottság Német-, 
Ausztria-Magyar- és Francziaországba küldött, 
hogy pontos adatokat szerezzenek az ottani 
dohányipart, a megvámolást illetőleg, vissza
érkeztek Szt.-Pétervárra. Jelentik. —  s ez t. 
olvasóinkra nézve bizonyosan nagy érd ekkel 
bir — hogy a déloroszországi (krinnai, besarábiai 
és kaukázusi! dohányhoz hasonló egész Nyu- 
gat-Európában nincs; sőt azon dohány, me
lyet a Krím félsziget déli tengerparti vidéke 
termel, oly kitűnő, hogy azt csak a legjobb 
fajú török dohány múlja felül. Az orosz do
hánygyárosok, valamint nyers dohánykereske- 
dök eddig semmiféle lépéseket nem tettek, 
hogy azt megismertessék; innen van az, hogy 
Nyugat-Európa eddig nem is ismerte. Hogy 
ezen lehetőleg gyorsan változtassanak s az 
orosz dohány kivitele elősegittassék, a követ
kezőket indítványozták :

1) A dohányültetvényeseknek és iparo
soknak megengedtessék, hogy az anyaország
ban dívó hasonló feltételek mellett a kül
földre is szállíthassanak próba küldeményeket.

2) A v a s ú t i  d í j s z a b á s a  d o h á n y r a  
n é z v e  l e j e b b  s z á l l í t t a s s á k ,  és a kü
lönböző dohányfajokra, valamint a nyers és 
feldolgozott dohányra is különböző díjszabás 
volna szükséges; de a díjszabás valamennyi 
vasútnál egyforma legyen.

Engedtessék meg, hogy nagy dohány- 
raktárak állíttassanak, továbbá, hogy az or
szágos bank fölhatalmaztassék, hogy a do
hányra előleget adhasson.

3 ) Mint értesülünk, ezen előterjesztett rend
szabályok a lehető legrövidebb idő alatt életbe 
fognak léptettetni. S ebből kifolyólag nagyon 
lehetséges, hogy rövid idő múlva a dohány- | 
piaczokon már orosz dohányokkal is fogunk | 
találkozni.

Házfedö-anyag horkoló lemezekből 
(fonmier) Sporny varsói mérnöknek s Zarski 
ugyanottani gyárosnak több évi fáradozás után 
oly házfedő-anyagot sikerült feltalálniuk, mint 
az E. L. Írja, mely az eddig ismert fedő-anya

gokat úgy tartósságra, mint könnyűségre mesz- 
sze felülmúlja. E  fedő-anyag több, de legalább 
is három egymáshoz ragasztott burkoló le 
mezből áll. Hogy az igy készült lapok meg 
ne vetemedjenek, az egyes lemezek akképen 
ragasztatnak Össze, hogy rostjaik egymást ke
resztezzék. A vékony és nagy ellentálló ké
pességgel bíró lapok, a ragasztó anyag szívós
sága- és tartósságánál fogva az időjárás, s a 
levegő hőmérsékének bármely változása iránt 
érzéketlenek ; sót vizben több ideig fózhetók 
a nélkül, hogy az összeragasztott lemezek 
egymástól elválnának. A  fedőlapok ellenálló
képességét még az által is emelik, hogy azokat 
bitumenes anyagokkal, például kátránynyal 
impregnálják, külső felületüket asphalttal bo
ntják. melybe még meleg kavicsdarabkákat 
sajtolnak, belső felületüket pedig vizüveggel 
vonják be. Az ilyképen gyárilag készült fedő
anyag sokkal olcsóbb, mint bármely más 
fedő-anyag, mert míg az ottani árak szerint az 
eddig ismert más fedő-anyagokkal 1 frt 2 0 --3  
frt 60 krba kerül egy négyzetméternyi terü
let befedése, addig ez uj anyaggal való fedés 
négyzetméterenként csak 1 frt— 1 frt 20 krba 
kerül.

Chlli-sAlétromnial való felültrágyAzás.
Dr. H o l l d e t l e i s z  elmaradott vetések fel— 
segélésére, kivált búzánál, igen ajánlja a Chili- 
salétromot. de csakis mintegy 20 kilót egy 
holdra és semmi esetre se lépné túl az 50 
kilót, mig ellenben ott, hol a chili-salétrom 
alá lesz szántva a vetés előtt tavasziak alá : 
a/4— 1 métermázsá'g is ellehet menni. Rozs
vetések felültrágyázását Chili-salétrommal sen
kinek sem ajánlja.

A gabonaárak javulása. — A „Ftthlings
landw. Ztg.“ irja: A nemzetközi gabonapiaczon 
ugv látszik mozgalom van keletkezőben, mely 
Angliából indul ki, s mely reményiem engedi, 
hogy az árak, főleg pedig a búzaárak javulni 
fognak. Anglia búzatermése nem volt nagy, 
Francziaországé szintén nem, pedig mindkét 
országban a búzaszükséglet fedezésére nagyobb 
mennyiségek szükségesek. Olaszország, Portu
gália és Spanyolország szintén nem produkál
tak annyi búzát, mely a szükséglet fedezésére 
elegendő volna. Oroszországnak nagyon rossz 
búzatermése van, úgy mennyiség mint minő
ség dolgában. Európa szükségletének fedezé
sére tehát nagyon rá lesz szorulva Indiára és 
Amerikára. New-Yorkban már emelkedett is a 
búza ára. Indiában szintén, részint az ezüst ár
emelkedése. részint a magasabb szállítási dijjak 
folytán. Liverpoolban a kaliforniai búza ára 
1886. októberben métermázsánkint 7.80 frt volt, 
a legutóbbi jegyzés szerint már 9.48 frt. A leg
utóbbi felvételek szerint Angliában múlt évi 
deczember végével a búzakészlet mennyisége 
felényivel kevesebb volt, mint 1880 végén.

Tavaszi mag vetése, az őszi vetés közé. 
Gyakran megesik, hogy fagyok, egerek pusz
títása stb. következtében az ősziek oly rosszul 
állanak, hogy a gazda szeretné őket kiszántani, 
de mégse tudja magát erre elhatározni. Ilyen
kor sokszor segíteni lehet azzal, hogy a ritkás 
helyekre tavaszi magot vagy rozsföldbe rozsot 
vetünk. A vetést a boronálás és hengerezés 
követik ; noha a henger az őszit megsérteni 
látszik, ennek nincsen káros következménye, 
sót egy ízben kísérletül ily alkalommal a 
tábla egy része hengerezetlenül hagyatván, ott 
az eredmény nem volt kieiégitó, mert ugylát- 
szik. miszerint okvetlenül szükséges, hogy a 
felszínre felszórt tavaszi mag a földbe benyo- 
massék. Igaz ugyan, hogy a termés kevert 
magból fog állni, a mely nem igen talál meg
felelő áron vevőre, de azért az ily magot jól 
el lehet használni, a háztartásban cselédillet- 
ménvül stb., s ez még mindig jobb, mint ha 
a főidről silány termést kaptunk, s az a rit- 
kás helyeken elgyomosodott volna. A tavaszi 
magot lehetőleg korán kell vetni, ez elenged- 
hetlen feltétele a sikernek. Megjegyzendő még, 
hogy Németországban homokos rozsfÖldekent 
melyek tavaszszal ritkásan álltak, igen szép 
eredményt értek el azzal, hogy a rozs közé 
csillagfürtöt vetettek, mely egyúttal a homok
talajt be is árnyékolta, a mi pedig itt igen 
fontos körülmény.

N ynn. Márkus Sam unál, Budapaat Andrássjr-dt I* . s í.
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