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A  bugázás és kacsozás.
A dohány termelésnek egyik fonto

sabb teendőjéhez tartozik a tető elháayás 
és kacsozás : — ezen műtét rendes vég
hez vitelétől függ a dohánytermés nte- 
nyiségének és minőségének megállapítása.

Bugának neveztetik a dohánynövény 
magtartó leje. virágbimbókból képezett ko
ronája. kacsnak pedig azon többnyire 
minden levél felett két keskeny hegyes 
levél kíséretében kinőtt s bugával biró 
sarjadék, mit a tengerinél tijának ne
vezünk.

A dohánv akkor hányja a bugáját, 
midőn már a 16— 20-ik levélben van.

azaz midőn a dohánytó a levelek előállí
tásában a ,,nc továbbat" elérte. .Megtör
ténik. hogy a 6 — 6 levelű dohány is ki- 
hányja bugáját, ezt azonban nyomorbugá
nak nevezzük.

Az ily dohány nem sok jövőt Ígér, 
mert a buga ily korai kihányásának vagy 
az az oka. hogy öregen ültettetett ki. 
vagy az. hogy nem volt idejében megka
pálva, vagy pedig a szárazság s huzamos 
eső nyomorító el. Ily dohány földből még 
a munkabér sem kerül ki.

A ki figyelemmel kisérte a dohány 
növényt, meg fog győződni arról, hogy 
mihelyest a növény fejét kihányja, a le
velek szánta többé nem növekszik, a le
velek a száron mindig tovább esnek egy
mástól és nem szaporodnak többé.

Mandisz igen helyesen mondja, hogy 
bugán tenyésző pensylvániai. ohioi. hol
landi stb. dohányok a virágkorona fejlő
déséig 2 0 — 28. a jó  magyar dohányfajok 
12— 16. mások ellenben csak 8— 10 tó
levelet hajtanak.

Mihelyest a virágkorona elóbuvik. a 
törzs levelek gyors növekedése is meg
szűnik. mert ezen időponttól kezdve a 
növény egész tenyész-erejét tulajdonké- 
peni életfeladatára irányozza, mely az. 
hogy virágozzék és magot növeljen tfaj- 
fön tartás).

Ma tehát nagy erőteljes leveleket 
óhajtunk nyerni, akadályoznunk kell a 
növényt a virágzásban azáltal , hogy a 
virág koronát vagy virágszárat letörjük, és 
kényszerítjük a felszívott nedveket rész
ben a levelek kiképzésére fordítani.

A növény csak bizonyos számú leve

leket képes czélnak megfelelóleg kifejlesz
teni. Korán kiültetett bugán tenyésző nö
vények több leveleket növelhetnek nagyra, 
mint későn kiültetett gyönge növények. 
Ez utóbbiakon tehát kevesebb levelet, kell 
meghagyni. Ha pedig nehéz tartalomdus 
burnót leveleket szándékunk termeszteni, 
a levelek számot meg inkább meg kell 
szorítanunk.

Az idézett körülmények szerint tehát 
a bokros pensylvaniai stb növényeken 
16— 22. a magyar dohányíajokon 10— 15 
vagy csak 8 — 12 levelet hagyunk meg.

A növények állásának, valamint a 
termény rendeltetésének megfelelő levél
szám akként szabályoztatik, hogy a tető 
elhányásánál a szárat mélyebben vagy 
magasabban, a virágkoronát körülvevő 
legfelsőbb levelek kisebb vagy nagyobb 
számával törjük le.

Atalán véve a nehéz dohányfajoknál 
a virágbimbót azonnal le kell törni, mi
helyest a felső tólevél által képezett cso
móból kibúvik s a inig a felső levelek 
kicsinyek, világos zöldek, gyöngék : csakis 
igv nőhetnek föl a meghagyott tőlevelek 
jelentékeny nagyságra, ha a tetöelhányást 
idején visszük véghez: ellenben kicsinyek 
maradnak, lm a virágbimbót akkor tör
jük le. midőn a felső levélkék sötét zöldek 
és durvák lettek.

A korai tetőclhányás még annál fogva 
is előnyös, mivel akkor a szár alacsony 
marad és levelei kevésbé vannak kitéve 
a szél rohamának, mint a magasra felnyúlt 
növények, ezeket mondja Mándisz a tetö- 
elhányás szükséges voltáról. Lássuk tehát 
most miként kell azt eszközölni.
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A tetőelhányáat megelőzőleg kijelöl
jük a magnak meghagyandó növényeket. 
Erre a czélra mindenekelőtt a teljesen egy 
fajta növényeket válogatjuk ki az első 
ültetésből, még pedig ha csak lehet, olya
nokat, melyek a mint már mondtuk a 
melegágyban már egyszer át voltak ritkí
tás alkalmával duggatva. Továbbá olyano
kat. melyek épek. egészségesek és a legerő
teljesebbek. Mert satnya, egészségtelen 
növényről szedett magvak nemcsak a do
hány nemes tulajdonát nem tartják meg. 
hanem még a belólök keletkező növények 
is silányak, erőtlenek, betegesek lesznek.

Mint a növények nagyobb része, úgy 
a dohány is, nem csak egyenes szárat hajt. 
hanem oldalágakat is szeret növelni. Külö
nösen akkor, ha a virágkoronát már lecsíp
tük: az ilyen növény más utón törekszik 
természetes rendeltetését követni.

Uvenkor hát a levelek hónaljából uj 
rügy-hajtások keletkeznek, melyek ha ma
gokra hagyatnak, virágot fognak hozni. 
Az ilyen hónalj hajtásokat kacs-hajtásnak 
nevezik, virágját pedig bugának.

A tető-elhányásra vonatkozólag ta
pasztalásból határozottan állíthatom, hogy 
a sovány és satnya dohányoknál a tetó- 
elhányást még hamarább kell eszközölni, 
mint a kövér és buja dohánynál, mert 
utóbbinál tekintetbe nem vehető egy kis 
késedelem, minthogy a töke elég erővel 
bir. hogy nemcsak a bugának, de a le
veleknek is nyújtson elegendő tápanya
got. holott a sovány és vékony satnya 
tőkének ereje nem elegendő, hogy mind 
kettőt táplálhassa, azért ennél egy perczet 
sem szabad késni.

Kerti dohányokat nem szabad te
tőzni. mert ezek. ha úgy kezelnénk, mint 
más fajta dohányokat, nagyon sokat ve
szítenének világos színükből és illatukból, 
azért a koronát ezekről letörni semmi 
szin alatt nem szabad, de a kocsozást 
ezeknél is folytatni kell.

Az oldal-hajtások is virágot hoznak, 
miáltal a tápanyagnak legnagyobb részét 
elszívnák a levelektől, azért szükséges 
mihelyest azok mutatkoznak, a z o n n a l  ki- 
csipkedni, különösen a magra szánt nö
vényeket kiváló gonddal kell kacsozni.

Nedves időjárás mellett a kacsozás
nak nincsen vége hossza, miután a bö- 
nedvü táplálék újra meg újra megindítja 
a már kicsipetl hónalj-hajtásokat. Meg
történik. hogy egy-egy növényt 4 — 5-ször 
kell kacsozni. mit ha elmulasztanánk, a 
levelek úgy összekuszálódnak. hogy ki 
nem ismerhető, melyik a kacslevél, me
lyik nem.

Ha a kacsozást asszonyok által haj
tatjuk végre, arra kell őket figyelmeztetni, 
hogy ruháikat kössék össze, mivel a 
palóczos bő szoknya területe által a leve
lekben sokkal több kárt tehet, mint a ko- 
esozással hasznot.

Legjobb e munkát jól betanított gye
rekek által teljesittetni. de mindenesetre 
szemes férfi felügyelete mellett.

Esős, de még csak harmatos időben 
a kaesozást semmi szin alatt nem szabad 
eszközölni, sőt még eső után is csak ak
kor. ha már a talaj fölszáradt, különben 
a dohányföldet nagyon öszegázolnók. Har- 

I matos időben pedig a síkos hajtásokat 
I volna nehéz tökéletesen kiesipkedni.

A bugázás alkalmával szemmel kell 
a beteg növényt kisérni: ezek közt van 
az úgynevezett üszög, mely nem hanyag
ságunk. de az időjárás folytán keletkezik: — 
ezeknek rendesen a hegye szokott hibás 
lenni és romlásnak indulni — legtöbb- 

1 nyira azonban meg lehet még az alsó 
egészséges részt menteni, ha a beteg felső 
részt addig, a meddig a baj mutatkozik, 
levágjuk. És igy az alsó levelek még 
használhatók lesznek.

A netalán még is elgyengülő növé
nyek. melyek már többnyire a mi gon
datlanságunk miatt gyöngültek el. a meny
nyiben kapálás közben valószínűleg gyö
kereiket sértettíiK meg. és az épen maradt 
gyökérzet nem elegendő a már na
gyocska növény erőteljes táplálására . . . 
az ilyeneknél a tetőnek jó mélyen való 
levágása többnyire jó  orvosságnak bizo
nyult. és a megmaradt leveleket ép, egész
séges. s igy használhatókká nevelték.

Ha nagyobb levelek is üszökösödni 
kezdenek, azokat a mint észre vesszük, 
szedegessük le és szárítsuk meg. mert 
még közönséges vágó áruknak legtöbb- 
nyire használhatók. Ha valaki saját szük
ségletre termeszt dohányt és azt illatosnak 
és gyöngének óhajtaná: az esetben a 
kerti, muskatálv. persaschah. stb. ily fajú 
nemes dohányoknál nemcsak a tetóelhá- 
nyás. de még a kacsozás is elmaradhat, 
csak az érlelés előtt pár nappal kell a ka
csokat letörni.

A dohány érettségével jövő számunk
ban fogunk foglalkozni.

n. v-

Az ismertebb magyar dohányok
j e l l e m z é s e

termelési és gyártási szempontból.
m.

A véki dohány.
A híres Pázmándv Dénesnek a régi jó  

időkben egyik legnagyobb büszkesége volt az 
általa termelt véki dohány. Talán legjobb szó
noklatait nem becsülte annyira, mint egy pi
padohányt ebből a pompás füstölő anyagból. 
A véki dohány ennélfogva Pázmándy Dénes 
nevével egészen összeforrott, úgy hogy hajdanta 
sok helyen nem is nevezték másképen, mint 
Pázmándy-dohánynak. O fáradozott szünet nél
kül annak nemesítésén ; ő gyűjtögette a legjobb 
magvakat s osztogatta azokat széjjel a terme
lők közt, kiket azonkívül még fáradhatlanul 
oktatott az okszerű dohány-termesztésben. Mi
dőn a véki dohányról szólok, nem akartam ezen 
férfiú nevét elhallgatni, kinek a Komárom me
gyei dohánytermelők oly sokat köszönhetnek.

A véki dohány fajra nézve az u. n. ga
tyás dohányok közé soroztatik s csupán pipa
dohánynak használtatik. Termesztésére legal
kalmasabb a homokos föld (mint a kerti dohá
nyoknál általában) s a legfinomabb véki gatyás 
dohány fekete homokban termesztetik. Régente 
a föld megmunkálásánál úgy jártak el, hogy 
azt csak minden hetedik évbeu trágyázták meg; 
ekkor azonban három éven át a föld gabona 
alá fordittatott s c«ak azután fi ltettetett be is

mét dohánynyal. A termelők tehát nagyon jól 
ismerték a véki dohánynak azon tulajdonságát, 
hogy csak olyan földet kedvel leginkább, mely
ben a hozzáadott trágya is már egészen földdé 
változott. A megváltozott viszonyok folytán ezen 
rendszertől már nagy részben eltértek s legfel
jebb a váltó gazdaságnak megfelelőleg forgat
ják a földet, melyet különben szorgalmasan 
trágyáznak. Trágyának a juhganajon kivül egyéb 
is használtatik.

Egy holdon jó idővel megterem 3 —4 — 
szárazságban 2—3 métermáz^a s a munkát nem 
igen bőven fizeti meg s ezen körülménynek 
tudható be. hogy újabb időben daczára sokfé
le kedvezménynek, a véki dohány termelése 
mindinkább alábbszállott, úgy hogy jelenleg már 
nagyon jelentéktelen.

A 40-es években még termett Véken 300. 
Alomszegen 100. (íyallán Bagotán 150, Keszeg- 
falván 500 bécsi mázsa; jelenleg az összes véki 
alatt szereplő dohány évi beváltása nem több 
200— 250 métermázsánál. Meg kell itt említe
nem, hogy ezen vidéken a csempészet nagyon 
el van terjedve; Komárom és Győr megyék 
hemzsegnek a gyalog és kocsin járó csempé
szektől. daczára a pénzügyőrség éber figyel mé
nek és ügyes taktikájának. A véki dohánynak 
is java része elcsempésztetik s a kincstári rak
tárakba csak a csekélyebb minőségű szolgálta
i k  be; vannak egyes kisebb termelők, kik le
veles dohányukat teljesen elcsempészik, s csak 
kacsot, hulladékot és szemetet szolgáltatnak be. 
hogy csak a felvett sulylyal kijöjjenek. Ezen 
lelkiismeretlen eljárás nem korholható és bün
tethető eléggé,

A véki dohány apró levelekkel bir s ezek, 
ha inár tökéletesen kiképezvék, halavány sárga és 
piros sárga színűek.

A levelek alkata igen finom s az erek 
szabályosan futnak ki a főérből, melynek vas
tagsága szintén nem túlságos. A véki dohány a 
könnyű pipadohányok közé sorolható, mert erős
sége még a középszerűn is alantabb áll. Illata 
igen kellemes s ize zamatos.

A Keszegfalván termelt s szintén véki név 
alatt szereplő dohányra nézve megjegyzem, hogy 
ebben fordulnak elő egyes részletek, melyek 
nagyobb levelekkel bírnak s ezek sárga piros 
színűek s abban különböznek főleg a többiek
től. hogy erős pipadohányt szolgáltatnak s en
nek folytán nagyon kedveltek.

Feldolgozásuk hasonlóképen történik, mint 
egyéb kerti leveleknél. A gyártás alá kerülő le
velek válogatásnak vettetnek alá s csakis a szép 
egyenletes színű egészséges levelek használtat
nak fel a véki pipadohányhoz, mely a fogyasztó 
közönség számára koczkavágatban adatik ki. 
A vágáshoz megkivántató nedvességet a leve
lek könnyen felveszik és szépen meghúzódnak. 
•Száradásuk gyorsan történik s az igy elkészí
tett pipadohánynak szép kinézése és lágy fogása 
van. Az égés igen élénk.

A véki dohány hírneve jelenleg csökkenő
ben van, mely nem épen a dohány minőségének 
aláhbszállásáhan találja okát. hanem abban, 
hogy a termelés nagyon csekély s az is alig 
sikerül jó l minden harmadik— negyedik évben. 
Egy második Pázmándyra volna szükség, hogy 
a véki dohány régi jó  hírnevébe restituáltatnék.

Kazay liesső.
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A jégverés.
Egyike a nagy ellenségek közé sorol

ható a jégcsapás, mely sokszor már a kész 
termést, részben vagy egészen is tönkre 
teszi, ez ellen óvó szer ninos, csak a nagyon 
drága biztosítás igénybe vétele.

De az esetben is, ha a jég elveri fejlő- 
-désének közepén — Julius közepe táján 
vagy egész utolján, ha a jégosapás oly nagy 
mérvű, hogy összes az időtájban levő leve- 
ieit szétrongyolta, elfoszlányositotta, és ép 
leveleket nem is látni rajta, az esetben 
a  feltöltésen felül $ hüvelyknyi magasságon 
éles késsel le kell vágni, de nem kell be
várni, mig a biztositó társaság becslójét ki
küldi, mert az rendesen késni szokott, hogy 
a sérülés némileg behegedjen, és hogy a 
kártérítési igényt az által lehetőleg leszál
lítsa. tehát még az előtt az elöljáróság 
közvetítésével kell ezt eszközölni, és azon
nal megtenni, mert ha ezzel soká késnénk, 
a jégsérülés, mely a növényben, leszámítva 

■elrongyolását, betegséget okoz. még gyöke
rét is megtámadja ; azéi t szükséges a sér
tett részeket a mondott módon azonnal 
levágni.

E műtét után, ha a talaj jó  és az idő 
kedvező, óriási gyorsasággal nő és majd 
hihetetlen sebesen fejlődik, és egy közép- 
minőségű és mennyiségű dohányra igényt 
tarthatunk, ellenben, ha ugv hagyjuk, szét- 
veretten. ezen rongy anyag, minthogy az 
éretlen és foszlánvos is. semmit sem ér. 
a mellette kocs alakban kibújt levél fej
lődni nem bir. kicsi, durva és kiképzetten 
marad és csak a sok hasztalan munkát sza
porítja ; a dohány sohase bir beszáradni és 
a többi foszlányokkal együtt mitsem adnak 
érte. ellenben a leirt eljárás szerint egész 
ép levelek származhatnak és még némileg ki 
is fejlődnek, hosszú ősz esetén még kitűnő 
anyagot is szolgáltathatnak minőség és 
mennyiségre is. azért ezen eljárást a leg
melegebben ajánljuk.

A  dohánytermelés érdekében
Irt* dr. Ktiutánj Tamás.

A dohánytermelés érdekében a Mezőgaz
dasági Szemle érdekes czikket közöl dr. Kosu- 
tány Tamástól, ki e téren egyike a legelső szak
embereknek. Az érdekes czikkből közöljük a kö
vetkezőket :

Először is kifejezi ezikkiró, mennyire szo
morú képet mutatott a kiállítás, sem kiállító 
nem volt, sem látogató, s mig a többi mivelési 
ágakban örvendetes haladást tapasztalunk, ad- 
dig éppen a dohánytermelés tekintetében, elte
kintve egyesektől, határozott hanyatlást kell 
konstatálnunk.

Nem törekszik senki arra, írja tovább, 
hogy jó  dohánya legyen, hanem hogy az .m á
zsás* legyen; s a következés mutatja, hogy a 
hanyatlás általános. Az utolsó tiz év alatt ho
nunk átlagos dohánytermelése 711 kgr. egy hek
táron, 145 frt beváltási árban

Hogy hazánkban vannak dohányvidékek, 
hol igen jő  minőségű szivarnak valót lehetne 
előállítani, azt a kiállítás is bizonyította; de 
szivarboritékot .more patrio* alig produkálha
tunk. Okvetlenül kísérleteket kell tenni és va
lószínűleg át kell térni az amerikai szárítási 
módra és nem lehet arra a szűk látkörü kukásra 
és dohányosra hagyni többé a dohánytermelést; 
de a gazda vagy gazdatiszt egész intelligen- 
tiá ját vesse latba és fáradságát bizonyára tel
jes siker fogja követni.

Ugyanez áll a török dohányra nézve. 
Debrö, verpelét, Fadd sth. e tekintetben szin
tén meglepőt szolgáltatni vannak hivatva; de
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e tekintetben is szakítani kell a conservatis- 
mussal s utánozni kell azon vidékek dohány
termelési és kezelési eljárását, hol a jobbminő- 
ségü török dohányfélék termeltetnek; s ismét 
a müveit, a képzett gazdának kell kezébe 
venni az ügyet.

Ezek után bátran kimondhatjuk, hogy 
ezen miveleti növényünk nagy jövőre van 
hivatva és hogy azon esetben, ha felkarolta- 
t ik : mind a termelőnek, mind a fogyasztó
nak és mind a kormánynak igényeit ki fogja 
elégíthetni, sőt a termelő boldogulásának kut- 
forrását képezheti.

Dohánytermelésünk előmenetelének fő
akadálya : a dohánykertészek. Nagyobb birto
kosok a dohánytermesztést — rendesen felé
ben — ilyen kóbor dohányosoknak adják ki ; 
ezen hazátlan, szellemileg és gyakran testileg 
is satnya népség az, a mely a dohánykeze
lésben egyedül hivatott. Addig, mig a bevál
tás ideje bekövetkezik, csak előlegből él, és be
váltáskor megtörténvén a leszámolás, rende
sen tovább mennek, hogy egy más uraságot 
boldogítsanak. Hiszen elvben nem rossz ez 
institutió és föl lehet hozni azon előnyt, hogy 
a dohányra sokkal több gondja van, sokkal job
ban őrzi. gondozza, mint a fogadott napszámos, 
kinek a végső eredményhez semmi köze; de ezen 
föltevés — sajnos — csak elméletben á l l ; tény
leg az előlegek annyira rúgnak, hogy beváltás
kor már alig van min osztozni s már a dohány
éréskor a termésnek "/, o-része a tulajdonosé; 
lehet-e azután csodálni, ha főleg silányabb ter
més esetén a dohányos nem törődik többé fel
adatával, hanem csempészet által igyekszik egy 
kis mellékkeresetre szert tenni!

Azután ezek a dohányosok rendszerint sok
kal nagyobb területek mivelésére vállalkoznak, 
mint amennyire észszerűen vállalkozhatnának.

De föltéve azon esetet, hogy a dohányos 
képes teljesíteni a felvállalt dohánymunkát s azt 
teljesíti amint adohányosapjától,nagyapjától látta, 
tehát midőn a pipadohány-termesztés volt a fő- 
czól; ugyde az utóbbi 25—30 évben a viszonyok 
ez irányban is gyökeresen megváltoztak, és igy 
elkerülhetlenül szükséges, hogy ezek kezéből a 
jó l tájékozott és intelligens gazda vegye át a 
dohánytermesztés fölötti intézkedést, s igy kellő
képen méltányolva, esetleg alkalmazva legyenek 
az amerikai vagy török mivelési. szedési, szárí
tási stb. módok.

Továbbá akadály : a tőkehiány s ebből kifo
lyólag a melegágyak. száritópajták elégtelen 
volta vagy kezdetleges berendezése. — Hol ele- 

endő melegágy nincs, csak igen későn lehet 
iültetni a dohányt — néhol julius végén, — 

s igy a dohányszedés nagyon későre, a szárítás 
a legalkalmatlanabb időszakra esik, a sarjndo- 
hánytermés pedig teljesen veszendőbe megy.

Különös károkat okoz pedig a száritópajták 
hiánya vagy a meglévők rósz berendezése, hol az 
összezsúfolt, talán kitűnő minőségű levelek már 
a zsinóron megromlanak, huzósságukat elveszí
tik. megrothadnak, szóval használhatóságuk s 
igy értékök nagy részben csökken, igy történik, 
hogy hajdan híres dohánytermelésünk hanyatlik.

Én azt hiszem, hogy minden, ez irányban 
helyesen kiadott forint rövid idő alatt századma
gával térne vissza az államkincstárba s ezreket 
jövedelmezne a termelőknek. Tenni tehát okvet
lenül kell és pedig minél előbb.

Mit lehetne tehát tenni a dohánytermelés 
emelése érdekében.

Első és legsürgősebb szükség, nézetem sze
rint, egy kellően fölszerelt kísérleti állomás a 
dohány termelés és gyártás szolgálatára, és pedig 
akár Szegeden, a dohánytermelés fokusában, akár 
Temesváron a dohánygyárhoz kapcsolva.

Ily módon lehet ellenőrző állomásokat léte
síteni, mint az tényleg történt is, s melyek a 
közönség rendelkezésére állanak; a kísérleti 
állomásnál a vezetőnek és segédjének egész te
vékenységére és megosztatlan munkásságára van 
szükség, s mi egy vagy több ily állomásnak lé
tesítését tartjuk sürgősnek, mert meg vagyunk 
győződve, hogy ezek tevékenységét a legfénye
sebb siker követné; feladatuk lenne a különböző 
miveleti, trágyázási, szárítási módok s az erjedés 
tanulmányozása, szóval tisztán és kizárólag a 
dohánynövény physiologiája és feldolgozásának 
tudományos vizsgálata. Ezen állomás képezné

(«)

azon kristályosodási középpontot, melyből aa 
összes intézkedések sugárszerüleg kiágaznának.

Másik lépés volna egy dohánytermelő-egy
let, és pedig lehetőleg kölcsön-egylet alapítása, 
mely a tagokkal folyton érintkezésbén lévén, a 
különböző ügyekről, bajokról tudomást vesz s 
ezen termelési ág felvirágzására szenteli összes 
tevékenységét és mely az itten még felsorolható 
teendőket s azok egymásutánját ,in  médiás rés" 
jobban meg fogja állapíthatni, mint mi. Erre 
azonban egyelőre nincs kilátás. Az első a kor
mány dolga!

A békésmegyei gazdasági egylet 
emlékirata.

(Folytatás.)

További főfeltétele a dohány jóságá
nak a termelő részéről következő mivelés 
és elkészítés. Áll pedig e kettő főbb voná
saiban abból, hogy jó fajt jól elkészített 
földbe ültessünk s kellő megmunkálás után 
a leveleket érettségük szerint egymásután, 
minőség szerint osztályozva szedjük, lehe
tőleg árnyékos helyen jól kiszárítsuk és 
minőségük szerint helyesen osztályozva ad
juk beváltás alá.

Nem lehet itt szándékunk a helyes 
elbánásra nézve terjedelmes utasítást írni. 
E helyen csupán az egyedáruságot kezelő 
kincstár befolyását fejtegethetjük jobb ter
méknek előállítására. A kincstárnak gyám
kodása segítse ót a számára még lehető 
felvirágzásra.

Tapasztalt dolog ugyan, hogy a do
hánynak izét. éghetóségét, illatát a föld 
adja meg ugyannyira. hogy neveljünk bár 
török magból dohányt tiszai árterünkön, 
vidékebeli silány izü lesz abból és viszont; 
de a dohánynövénynek és leveleinek alkata 
a fajhoz állandóan van kötve, minélfogva 
a ritka és vékony erekkel bíró Unom. szí
vós nagy levelű fajok e becses tulajdon
ságukat más talajon is felismerhetóleg 
megőrizik.

Miután pedig a pipázás mindinkább 
kiszorul a szokásból és helyét a szivarzás 
hódítja meg. nem csupán a pipadohánynak 
jó ize, de főleg a dohány leveleinek szivar- 
borítékra való alkalmas volta és e kettőre 
irányzott jogosult kereslet azt igényli, hogy 
e két megfelelő legjobb fajokat termesszük.

Az egyedáruság magával hozza, hogy 
nem a termelő, hanem a kincstár ismeri, 
vagy kell legalább ismernie legjobban a 
fogyasztó közönségnek ízlését; mint gyár
tónak. neki kell tudnia, mely dohány ke
lendőbb pipának, melyik ad szivarnak 
való legjobb borítékot, vagy béltartalmat. 
Ebből következik, hogy a kincstárnak 
nem kellene a termelő szabad kényére 
bízni, mely fajt termesszen, mint most 
történik, hanem megállapítania, hol me
lyiket kell termelni, élvén azon kénysze
rítő rendszabállyal, hogy a meg nem 
engedett fajt olcsóbban váltsa be, mint 
az ajánlottat. Hogy pedig a termelő kö
zönség az ajánlott fajnak hiteles módon 
birtokába jusson, magról, a hol kell, a 
kincstárnak kellene gondoskodni.

(Folytatása körstkaaik.)
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an d. grossh. Staatsminist. betreff. d. Abwen- 
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E m l é k i r a t  a dohány jövedékről. Buda 
1870. (antograph.)
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rhonimé. Paris 1842 in 8.

G r t l n d l i c h e  Anweisung, zűr áchten 
u. vollkommensten Verfertigung u. Zubereitung 
aller vorzügl. Rauch u. Schnupftabake. Neue 
Aufl. mit 8. Tapf. Berlin 1802.

G u 1 ác  sy  Imre. Népszerű útmutatás a/, 
okszerű dohánytermesztésre Debreczen 1865.

(Folytatás* kivetkőzik.)

Vegyes.
Felkérjük azon t. előfizetőinket, akiknek elő

fizetésük múlt hó rétével lejárt és akik hátralék
ban vannak, hogy az előfizetési pénzt miuél hama
rabb beküldeui szíveskedjenek, nehogy lapunk 
szétküldésében fennakadás álljon be

A le já ra ti idő a ozlm sxalagon van  k itün
te tv e .

Angol ország dohányszükséglete. A Liver- 
tiger Arten, nebst dérén Varietáten botaniseh j poolban székelő franczia konzul jelentése sze-

genuinis vi-

und lándwirtschaftlich dargestellt, Heidelherg 
1841.

E u l e n b e r g  u. V o  h 1. Ueber die phi- 
siologische Wirkung des Tahaks als narko- 
tisches Genussinittel. mit besonderer Berűksich- 
tigung dér Béstandtheile des Tabakrauches. 
Vierteljahresschrift fúr praktische Pharmagin 
1872. 427. lapon.

E v e r h a r d u s  Aegidius, Comentariolus 
de herba panac. a, quam alii Tabacum. alii IV- 
tum. alii Nicotianam vocant. Antverpeae 1587. 
Utrecht 1644 és 1640.

F a b r e  Uulture du tabac dans !»• Lot-et 
Garonne 1842. 8.

F e j é r  György, a dohány termesztésről 
és annak elkészítéséről Pozsony 1800.

F e l  s e r  Oberzollrath F. das Tahaksmo- 
nopol und die anierikanische Tabaksteuer. Eine 
staatswirthse haftlii be Untersuchung des Tabaks 
besteuerungssysteme. Lipcse 1878. gr. 8.

F é r  m o n d  Oh. dér Tabak als wichtige 
Culturpflanze und seine Anwendung y.u Bandi* 
tabak. zu Ka utaljak, zu Schnupftabak. beson- 
ders aber zu Oigarren. Mit 64 erlauterndeu 
Figuren. eiinar.

F e r m o n d  Oh. Monographie du Tabac. 
Paris 1857. 8.

F r a u e i i k n c c h t  8. J .  <]. 
ribus tabaci. Hallae 1746. 4.

F r i e s  M. Anleitung z. Tahaksbau u. d. 
Fermentation <1. Tahaks. Stuttgart 1856. 8.

G a r l o t f  J .  J. Anweisung zum Tabaks- 
bau Lipcse 1834.

G a r l o f f  .1 J .  Das Ganzé des Tabak
baues oder grűndliche Anweisung zum vor- 
theilhaften Anbau des Tahaks. von dem Síién. 
Pflanzen und dér Pflege bis zu dér Erii te. 
wie auch von dér Aufhewahrung. Zubereitung 
und Veredlung dieses Gewiichses. Bautzen 
1842. 8 10*. 1.

G e s c h i c h t l i c h e  Darstellung dér un- 
garischen Tabakeultur des Activhandels mit 
Tabak und dér schiidlichen Einwirkung auf 
beides durch die seit 1817 ohne Berflcksichti- 
gung an Speculanten Ubergegangen Tabak- 
Aerarial-Lieferung. und dér dadurch zum Nach- 
theil und Verfall des Pflanzens entstandenen 
niedrigen Umtriebe dér Juden ini ZusMinmen- 
hang mit den Verhaltnissen des Verfassers als 
ganzjáhrigen Activhándlers und nunmchrigen 
Theiinehmers an diesen Tahaklieferungen in 
zwei Theilen und einem Anhang gesclirieben 
zu Pesth ira Jahre 1822. 1 r. V ili. 74. 1. H 
r. 103. lap.

G 1 e i c h. dér Tabakgenuss , eine dér 
Gesundheit höchstschádliche Gpwohnheit 8 Mün
chen 1851.

G o r y s A. Du tabac considéri comme 
cause de maladie et moyen thérapeutique. Th»»í»e 
Paris 1820 in 4.

G o t t h a r d  .1. Oh. Oultur und Fahrica- 
tur und Benűtzung des Tahaks etc. Weimar 
1802. 8. 424. 1.

G o u p i 1 E. Ueber die Natúr dér

rint Angliának dohánykészlete igen csekély’, 
j mert az utóbbi öt évben a fogyasztás messze 
I túlszárnyalta a termelést, és ha ez évben, amire 
! pedig kilátás nincs, az angol dohánytermelés 
| neiu lesz mennyiségileg kitűnő, akkor a jövő 
| évben Anglia nagyon tekintélyes helyet fog el- 
I íogiaim a szárazföldi és különösen a magyar 
j dohány vevői közt, a mi örvendetes jelenség 
: lenne u termelőre.

— A dohánghevitel F r a m ó r  szagba. Ál
talán ismeretes dolog, hogy Francziaország az 
ő dohány szükségletét külföldről és nagy rész
ben épen Magyarországból fedezi. Erre a do- 
hánybevitelre érdekes a most megjelent minisz
teri tudósításban a statisztikai adat. hogy a 
múlt évben 20.454.048 kilogramm dohányt szál
lítottak be I* raneziaországha és hogy e dohány
nak kilója átlag egy frankba, a mi pénzünk 
szerint ag.óval 46 krba került. Elképzelhető 
most mar. hogy minő lehet a franeziák által 
szitt dohány és szivar, ha az anvugnak fontját 
átlag 23 krral fizetik.

A iu-n.it dőlni n g k m .A id  ők a múlt 
evek üzlet eredményével nagyon elégedetlenek. 
Mozgalmat is indítottak, melynek czélja az o- 
kok kikutatása, es ha lehet, a segítség előterem
tése. Az általános nézet oda hajlik, hogy a ha
jokon csak úgy lehet segíteni, lm az alsóbb 
minőségű dohány termesztésének korlát szaba- 
tik és a termesztett dohányt minőség és keze
lés tekintetében minden kifogáson felül emelik. 
A dohánykereskedők tehát bajaik orvoslását u 
legnagyobb részben a termelők működésétől 
remélik.

— Faragna film n. Délamerika egyik álla
mában, mely kicsiségében is számot tett a do
hánytermelő országok közt, a most két éve dúlt 
háború a dohánytermelést majdnem egészen 
tönkre tette, 1880-ban a kis állam 15 millió 
font dohányt termelt es u múlt evben e termelés 
már 7 millió fontra sülvedt.

Szerkesztői üzenet.
I W ir ToiHkí * ! '* 1 Károly urn.li H i ú n .
* C * r -  Oldaleljekat « ..k  a k.rli dohányokon „oktik

ille,i' n* lurik »* anya dohányok ia 
“ T ,™  * í“ *n,kl ,hW  “ »k "*nt írnok m.jr l.pnbb 
es« tben , hát ;i ssrju mikor érjen meg?
i iw nev?,lük * hónaljon kibúvó két begye*
levőiket Jelen -tárnánkban bugázás csimü csikkünk- 
ben mindet bővebben van kifejtve

F e lh ív á s .
A m. kir Dohány beváltó fel- 

Ogyelösógek, dohány beváltó hiva
talok, pénzügyi Igazgatóságok, vám
és adóhivatalok figyelmét ezennel tisz
telettel felhívjuk a Jlagy. Dohány Újság- 
hirdetési rovatára, tisztelettel kérvén, le
gyenek szívesek a hatáskörükben előfor
duló a dohány-egyedáruságra, dohány
termelésre, átdolgozásra, és ezt a szak
mát illetőleg bármire, például dohánypaj
ták építésére vonatkozó hirdetményeiket 
a M. Dohány Újságba is beiktatni.

A M. Doliány Újság úgy a szakkö
rökben, mint a gazdaközönség körében is 
nagy elterjedésnek örvendvén, szakszerű 
hirdetmények közzétételére a legalkalma
sabb közeg.

Hirdetési díjszabással, postámon is 
szívesen szolgálunk.

A Rlnntono A d r l .t l c ,  dl liourta császári 
királyi ssahsdslm . biztosító társu lat Triesztben.

E társulat közgyűlése folyó évi 20-án tartatott meg, 
mely alkalommal tárgyalás alá vétettek a zárszámadások 
és az 1*83 évi műveletekről szóló igazgatósági jelentés. 
As elnökséget báró Lutteroth Ármin vezeté a vezérigaz
gató Daminos Sándor lovag elhalálozása folytán. Az igaz 
gatósági jelentés igen érzékeny és meleg szavakban ad 
kifejezést az elhunyt érdemeiről és áttér as egyes b.zto- 
sitási*ágasatok műveleteinek ismertetésére.

I . É letb iztosítások  Az 18*3. évi deczember 
31-én érvényben volt biztosítások összege a viszontbiz
tosítások levonása után 6.250,340 frt tőke és 57,1113 írt 
jársdék a túlélési, továbbá 20 4*9,744 frt tőke és 10,719 
frt járadék az elhalálozási biztosifásoknál A nyereinény- 
dij bevétele l**3-ban 1.220,950 írtra ment, ugyanezen 
osztály tartaléktőkéjének járuléka pedig 277,070 irtot tesz
ki. A túlélési és esedékessé vált járadékbiztosításokért a 
vissonbiztositások levonása után pedig kifizettetett 439.093 
frt- Azonkívül a deczember 31-éu függőben volt túlélési 
biztosításokra *6,462 frt tartatott vissza — A folyó biz
tosítások nyeremény dij tártaié ka 5-732.741 írtban állapi
tatott meg és a múlt évihez képest 329,030 frt növeke
dést mutat. A biztosítottak jutalékának levonása után 
09,0*7 frt 19 krt tevő nyereményösszeg áll elő, mely az 
általános sárszámadásba áttétetett

XI- Tűzbiztosítások. A nyoreménydijbevételek 
5 298,594 forintra mennek és a múlt évihez képest 245,90* 
forinttal emelkedtek Több évi biztosítások nyeremény- 
tárcsája deczember végével 10.953,11* forintra meiry a 
tavalyihoz képest 1.504,308 forinttal szaporodott. Tűzká
rokért 2.919.4*7 forint fizettetett ki, mely összegből a 
viszont biztosi tápokra 1.290,531 frt esik, azonkívül függő
károkra tartalékba helyeztetett 169,429 frt. Viszontbizto
sításokra 2 461,9*3 fr'ra emelkedett. A készpénz díjtar
talék 75,89* írttal 1 432.4*9 írtra emelkedett

in. Sxállitm ánybiitositA aok. a bevett nye
remények 1*0,104 írtra.a viszontbiztosítások 71,675 írtra, a 
fizetett károk, a viszoutbiztositásuk levonásával 45,036 
forintra mennek, függő károkra pedig 11.710 forint tar
tatott vissza.

XV. Jé g k á r  biztosítások. A nyeremény bevéte
lek 1 *51,253 forintra mentek, viszontbiztosításokra 614,07* 
tonut kellett és a károk a viszontbiztosítások levonási* 
val 1.539,614 forintba kerültek A Ki un ioné által fenn 
állása ófn teljesített kártalanítások keruk 115 millió fo
rintra rúgnak A négy biztosítási osztály közül csakis a 
jégkirbiztositások mutatnak 1883-ban egy a jégkárturta- 
lekalapot jelentékenyen felülmúló veszteséget : azonban 
a többi biztosítási ágasatok nyereménytöbblete és a tár- 
su'ati alap jövedelme képes volt a jégkárosatály veszte
séget nemcsak fedezni, hanem még egy aj jégtartalékot 
150,000 írttal létesíteni, és eszerint maradt a különböző 
jntnlomdij éŝ  kártartalék, k kifizetése után 154.141 frt 
61 kr. melyből 20 - sásaié k a nyeremény-tartalékalaphoz 
csatoltatott, továbbá az igazgatóknak é» felügyelőknek 
kifizetett jutalék és a társulat-hivatalnokok takarék- és 
•egélypénztárs részére megállzpitott összeg levonása után 
104,037 frt 47 kr marad osztalék kifizetésére As osztalék 
részvényenként 30 írtban állapíttatott meg és julins hó 
1-től kezdve fizettetik ki. A tartalékok most összesen 
*.190.902 frt 3 *  krt tesznek és a következő tételekből 
állanak , as életbiztosítások díjtartalék* 5.741,741 frt 36 
kr. a tüzkárbiatosifáaok díjtartalék* 1 432 889, a szállít
mánybiztosítások dijtartaléka 17 550 forint z jégkárbizto- 
sitáaok dijtartaléka 150,000 forint. Tartalék árfolyam-in
gadozásokra 161.500 forint, nyereménytartalékalap 536,622 
frt 2 kr — As életbiztosítási osstály különös nyeremény- 
alapja 150,000 frt. — A társulat hivatalnokai takarék-és 

lypénztárának vagyona 208,051 frt 80 kr. As idei 
közgyűlésnél a rendes választásokon kívül meg egy ve- 
sérigasgató választása is napirenden lévén, a m é de* 
ctember havában elhunyt Dani nos Sándor lovag helyett 
Nenmann Henrik válasatatott meg veeérigazgatónak Igas- 
gat.'mak • Igasgatosági tagul báró Kalli Pál nr, felügye
lőül Alfenduli (iyörgy nr és végül falügyelőhelyettesfil 
Pójai gróf Alberti Emil ur ismét megvá Úsztatott.

Felelik kr.erkentö: D i r i ü l  V ilm o*.
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