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Tisztelettel kérjük mindazokat, kik
nek előfizetésük lejárt s  az előfizetést 
mindeddig meg nem hosszabbították, 
továbbá azokat, kik régtől kapják la
punkat anélkül, hogy csak egyszer is 
visszaküldték volna, de mindeddig elő 
nem fizettek: szíveskednének az elő
fizetési összeget legjobban postautal
ványon hozzánk minél hamarább bekül
deni, az utébbiak pedig, ha ezt tenni 
nem akarnák, kegyeskedjenek a lapot 
visszaküldeni.

Épugy kérjük azokat, akik mutat
ványszámainkat veszik, szíveskedjenek 
vagy a laphoz mellékelt postautalvá
nyon az előfizetést beküldeni, vagy 
pedig, ha nem szándékoznának lapunkra 
előfizetni, a lapot „vissza“, vagy .,nem 
fogadom el“ felírással hozzánk vissza
juttatni. A  kiadóhivatal.

Felhívás előfizetésre.

Julius elsejével lapunk második év
folyamának első felét befutotta. Uj elő
fizetést nyitottunk tehát julius elsejétől.

Egv és fél év szép idő egy szak
lap életében; másfél évig folytonosan 
kiizdve, fáradva bizonyos czél eléré
séért, szép eredményt lehet elérni. Kérd
jük. mutathatunk mi másfél évi mű
ködésünk után valami eredményt?

Azt hiszszük, minden dicsekvés 
nélkül mondhatjuk, hogy: igen.

Csak nézzünk szélylyel.
Pár évvel ezelőtt csak mint fehér 

hollóról lehetett néha-néha valamit hal
lani vagy olvasni a dohányról, holott 
ma már mindenki elismeri, hogy nem- 
zetgazdászati szempontból Magyaror
szág egyik legfontosabb terménye a 
dohány. Közleményeinket a helybeli 
napilapok (különösen a gazdák ked- 
vencz lapja, az .E g y e té r t é s e )  a 
helybeli és vidéki más lapok és főleg 
gazdasági lapok átvették és széles kör
ben ismertették. Dohánytermelő gaz
dáink figyelme lassan-lassan lapunkra 
irányult, mindenfelé olvasni kezdték, s 
amint látták, hogy egyik-másik ismert 
gazda nézeteit, tapasztalatait közzéteszi, 
maguk is érdeklődni kezdtek, szintén 
eszmecserét váltottak; sokan hálatelt 
érzelemmel fordultak felénk, amint lát
ták, hogy a lapunk által ajánlón mód

szerint haladva, oly eredményre jutot
tak, mint azelőtt soha. Lehet-e többet 
várni egy lap másfélévi működésétől?

Nem tagadhatjuk, hogy igyekeze
tünk méltányoltatott is minden oldalról. 
Fogadják is ezért e helyütt első sor
ban köszönetünket lapunk barátai, ol
vasói, akik érdemesnek tartották lapun
kat támogatni; felkérjük őket, szives 
anyagi és szellemi támogatásukat ez
után se vonják meg tőlünk. Kitüntet
ték lapunkat szakköreink általában: a 
Pénzügyminisztériumnak a dohányszak
mába vágó osztálya méltónak tartotta 
a .Magyar Dohány-Újságot, házi ba
rátjául fogadni, a m. kir. Dohányjöve
déki központi Igazgatóság bizalmával 
szintén dicsekedhetünk.

Mindezek méltatlanra nem pazarol
ták volna bizalmukat, hanem igenis 
pártolták lapunkat azért, mert tudták, 
hogy a mikor lapunk érdekében tesz
nek, ezt az öaszea magyarországi do
hánytermelők érdekében is teszik.

Hogy mi mindennel foglalkozott 
lapunk, azt hosszas volna most itt fej
tegetni. Legyen elég általánosan annyit 
mondanunk, hogy ezután is mint eddig 
igyekezni fogunk változatossá tenni la
punkat. Hozni fugunk a dohánytermesz
tés minden mozzanatáról czikkeket, 
fejtegetéseket. Semmi sem fogja figyel
münket kikerülni, ami czélszerünek, 
hasznosnak látszó módszer bárhol is 
felmerül. Igyekezni fogunk a szakban 
minden kitűnő erőt lapunknak meg
nyerni, hogy lapunk minden kívána
lomnak megfeleljen.

Gondoskodni fogunk róla, hogy 
tárczarovatunkban ezután is szórakoz
tató, érdekes közleményeket hozhas
sunk.

Felkérjük tehát lapunk barátait a 
minél tömegesebb előfizetésre, nemkü
lönben további szellemi támogatásra, 
valamint arra is, hogy lapunkat a do
hánytermesztők , ismerőseik körében 
lehetőleg terjeszteni szíveskedjenek.

Lapunknak előfizetési á ra :
Egész évre ..................................4 frt.
Fél ...............................................2 „
Negyed „  1 „

A „Magyar Dohány-Ujság“
szerkesztősége (V ., V áczi-körút 35.)

A  „Magyar Dohány-Ujság“
kiadóhivatala (V A lk o tm án y -u tcz a  27.)

A dohány érettsége.
Annyira végzetessé vált nálunk 

ezen szerencsétlen körülmény: az éret
lenség, hogy számos éveken keresztül 
dohányunk majdnem országszerte éret

len m arad ; úgy annyira, hogy ebből 
kifolyólag dohányunk becse, úgy bent, 
mint a külföldön nagyon alá szállt.

E baj keletkezésének sok oka van, 
és ezeken a mennyire lehet, segíteni 
kell.

Mondhatom, hogy épen az e körül 
tett tapasztalataim képezték az egyik 
íö- és indító okot arra, hogy a .M a
gyar Dohány Újságot, megindítsam.

Éghajlatunk egy idő óta nem az 
elegendő tartós hőséget adja, hanem 
nagyon változatos és gyakran a leg
nagyobb hőségből hirtelen egész hű
vösre megy á t; ezen körülmény is, a 
mennyiben a dohányérésre tartós jó 
egyenlő meleg szükségeltetik, nagyon 
megakadályozza a dohány érését, hogy 
az úgy mint a szólló megérhessen.

De minthogy arra semmikép sincs 
hatalmunk, az időt mérsékelni és ren
dezni, kell, hogy másként jöjjünk a 
baj forrására és azon lehetőleg segít
sünk ; első sorban a talaj javítására 
kell törekedni, mert a hol az kiélt, 
ott bajos érett dohányt termeszteni. A 
második fő baj a mag elfajzásában 
rejlik.

Hajdan, a midőn még egy vidéken 
egyforma magot termeltek, a dohány 
meg is ért, mert a mag tiszta, eredeti 
volt, a talajhoz illő fajú, és el nem 
korcsosodhatott, a mennyiben nem tet
tek annyi sokféle maggal kísérleteket, 
mint most, a mikor egy határon szám
talan fajú dohányt és magot termelnek. 
Igen természetes, hogy ezek himporai 
könnyen érintkezhetnek és válik be
lőlük nagy zagyvalék. — Arra kell 
tehát törekedni, hogy jó eredeti, a ta
lajhoz illő honi és nem mindenféle kül
földi magból termeljük dohányunkat. 
Biztos, jó magból korai palántát csinálni 
okszerű melegágyakban és ha jó erős 
a palántánk s azt idejében kiültetjük, meg 
fog az érni is, — különösen ha szük
séges munkáját annak idején végezzük.

Most csak röviden arra vagyok 
bátor termelőinket figyelmeztetni és 
kérni, — hogy semmi körülmény mel
lett ne engedjék a dohányt éretlenül 
letörni.

Sokan vannak, kik a dohány túl- 
éréséről beszélnek; lehetnek ugyan 
ilyenek, de én magam részéről, ki m ár 
nagyon sok dohányt láttam, igen kevés 
túlérett dohányra akadtam, kivéve azok 
dohányát, kik a gondatlan, rossz ke
zelés folytán satnya, tespedó, beteg, 
elnyomorodott dohányt állitnak elő, de 
rendszeres kezelés mellett túlérett do
hányt látni a ritkaságok közzé tartozik.

A dohánynak az a szokása, hogy



3 MAGYAR DOHÁNYUJSÁG. Augusztus 16.

ha akkor, amikor már érni kezd. jön rá 
egy eső, ismét és ismét kizöldül.

A dohányt ha érni kezd. le kell 
szedni, ezt én is mondom; nem szük
séges várni, mig soká érik.

A tulérést, én a tulfüllesztésben 
tartom veszedelmesnek; azt igenis is
merem, és tudom, hogy a tulíüllesztés 
a tulajdonképi első lépés a rothadás
hoz. — Az ily dohány a szárításnál 
nagvon világos szint kap és száradás 
helyett — rothad, szövetük igen por- 
hanyós és törékeny lesz.

Most csak az érlelésről kívánok 
szólam.

Az anya vagy a közép levél, ren
des körülmények közt. az elültetéstől 
számitva 10— Iá hétre szokott meg
érni.

A dohányérés jeleinek felismerhe- 
téséhez gyakorlat kell; a szinmegvál- 
tozást következőleg lehet megfigyelni:

A friss zöld szin halvány sárgára, 
epeszinüvé válik és napközben nagyon 
lelankad a levél, úgy annyira, hogy 
m ég este sem nyeri vissza feszes, friss, 
merev és üde állapotát: ha megtapint
juk, nem oly sima többé, hanem érdes, 
durva és vastag.

Trágyás, kövér földben a sárga 
szin nem igen tűnik föl. hanem sárgás 
foltokat kapnak a levelek, megbabo- 
sodnak, szinte márványos szinünek lát
szanak. De ha ezen jelenségeket nem 
vennénk észre, minden esetre be kell 
várni fonnyadtságukat. mert ha nem 
eléggé fonnyadtak a hajlitásnál könnyen 
törnek és kézhez ragadnak.

Ha a később ültetett növények 
levelei még nem látszanának eléggé 
éretteknek, ezeket később lehet szedni.

Az alj dohány, ha megért, erősen 
lekonyul, világos zöld színe sárgára 
változik; szedését tehát akkor kell meg
kezdeni. mikor már tetemes helyen lát
szik a sárgasága: szedésénél különösen 
kell ügyelni, hogy a közép leveleket 
meg ne bolygassuk, mert azok minden 
érintés iránt igen érzékenyek. Magától 
értetődik, hogy az oly leveleket egy-

T Á R C Z A .
A  csempész.

(Egy nem szabadalm azott iparág.)
-Járatlan utakon a ki jársz.* Vagvis nem 

egészen járatlan utakon, hanem csak bizonvos 
emberektől járatlan utakon járnak azok, a kik
ről itt szólunk: a dohány-csempészek.

Vannak talán (sajnos, hogv ezt csak igv 
lehet mondanunk: t á l  ám  olvasóink között 
olyanok, kik nem ismerik a kereset-ipar ezen 
különös faját, akiknek talán uj lesz, amit itt 
olvasni fognak.

Mert egyesek egész ipart űznek belőle, 
egyetlen (sokszor jó zsirosi keresetforrását ké
pezi sok munkakerülő embernek a dohány 
csempészése.

De hát hogv megy ez, honnét vesznek 
dohányt, hogy tudják kikerülni a mindig résen 
levő, figyelő pénzügyőrök sas szemét (s egy
szersmind orrát> és más ellenőrzők figyelmét: 
kérdezi talán valaki.

Mindennek okát fogjuk adni. Kezdjük 
először is az elsőn : honnan veszik a dohányt ?

Erre nézve a csempészek két faját kü- 
lönböztetjük meg, u. m .:

1 > a veszedelmesebbeknek I á t sz ó k, akik 
a dohányt éjnek idején a tulajdonostól eltu-

szerre kell leszedni, azon sorrendben, 
melylyel az ültetést teljesítettük. — 
Itt-ott nem szabad belőle elhagyni, csak 
azért, mert még nem látszanak elég 
sárgáknak. Az ilyen többszöri szedéssel 
— többször keltvén a dohány közzé 
menni, —  a legértékesebb leveleket 
megrongáljuk.

A kerti leveleknél még jobban kell 
vigyázni, hogy azok jó  érettek legye
nek. Ezeknél nem elég, hogy ha a le
veleit itt-ott sárga foltok mutatkoznak, 
itt az egész levélnek sárgás zöld szí
nűvé kell lenni, sőt még a mellék erek 
is halvány zöld szinuek legyenek. Az 
Így megérlelt levelek a szárításnál a 
kellő szép világos szint kapják, mig ha 
féléretten szedetnek le, barna szint 
nyernek és értékök csökken.

Ezeket is érési idejök szerint szed
jük le, előbb az alj-, azután a közép-, 
végre a hegy leveleket, a midőn azok 
is az érettség kellő fokát elérték.

Az érett levél letörése nem nagy 
erőt kíván, mert a tőtől könnyen válik 
el. A letört levelet színnel lefelé bal
karunkra tesszük keresztbe, hogy he
gyével kifelé, tövével pedig testünk 
felé álljon; igy szedjük egyik levelet 
a másik után s rakjuk kezünkön egy
másra. mig a sorból kiérünk: ott azután 
vigyázva ietessszük a földre színével 
lefelé, anélkül, hogy egyetlen levelet is 
összegyűrnénk : akkor beindulunk a má
sodik sorba, a hol visszafelé menve, 

i  hasonló módon szedjük le a leveleket,
| és teszszük le a sor végére. így a pá- 
1 ratlan soroknak levelei mind a tábla 

egyik egyik a páros soroké pe
dig a másik végén lesznek lerakva.

Ezen kis rakásokat jó  egy kis ideig 
hagyni feküdni.niig kissé megfonnyadnak, 
és csak azután kell behordani, jó  azon
ban azokat egy kis galylyal vagy le
tört kacscsal befödni, hogy a nap a 
széleit meg ne süsse. Szeles, zivataros 

; időben dohányt szedni nem tanácsos; 
mert a legügyesebb szedés mellett is 
óvhatlan. hogy a levelek meg ne sza
kadozzanak

lajdonitják, más szóval ellopják a dohánvt, 
akár a tőről szedik azt, akár — ami termé
szetesen inkább kifizeti magát, de egyszersmind 
nagvobb veszélvlvel is jár — a kész száradó 
zsinegeket s z á l l í t j á k  el. Ezeket nevezhet
nénk t o l v a j - c s e m p é s z e k n e k .

2'  A t é n v l e g  veszedelmesebbek, akik 
nem mindig éjnek idején, nem is titokban, 
hanem kétoldalú ügyletből származókig szer
zik meg a dohányt, vagyis — kereskedelmi- 
jogi műszóval élve — továbbadási szándékkal 
meg- és átveszik a dohányt.

Ez ismét különféle lehet a szerint, amint 
a dohányos, vagy maga a termelő eszközli 
az adást-vevést.

Az elsőnek okát és lehetőségét nem 
szükséges és nem nehéz kimagvarázni. Álta
lánosan ismert dolog, hogv a dohánvosok 
közt sok mindenféle elem (van csak a jó ke
vés), ugv hogy nénielv vidéken szinte tájszóvá 
vált, hogy ha valakiről azt akarják mondani, 
hogy rossz, gazember, hát csak azt mondják : 
d o h á n y o s ) ;  nem egy tehát meglopja, csalja 
gazdáját, háta mögött gazdálkodik s igy tesz 
szert pénzre.

De sokkal érthetetlenebb, sokkal elszo
morítóbb jelenség az, hogy akadnak cgves do
hánytermelők is, akik nem átalják mintegy 
az orgazda szerepét magukra venni, s a do-

Eső után, vagy harmatosán, mig a 
levelek teljesen meg nem száradnak, 
szintén nem szabad szedni, mert a ned
vesen szedett levelek foltosok lesznek, 
könnyen rothadnak; ennélfogva a sze
désre száraz, derült, szélcsendes időt 
kell kilesni, midőn a levelek esőtől, 
harmattól teljesen mentek. Száraz 
napon is akkor kezdjük meg a szedést, 
midőn a levelek már lelankadtak.

A lerakott zöld levelekre vigyázni 
kell, hogy gyermekek rá ne üljenek, 
kutya rá ne feküdjék vagy a széltől 
féltve, követ vagy rögöt rá ne tegyünk; 
mert a megnyomott helyen a dohány 
sötétzöld vagy épen fekete foltot kap, 
mely többé nem is enyészik el, egy
szóval a zöld dohánnnyal nagyon csín
ján kell elbánni.

A kocsin való szállítással, ha a do
hányföld a száritó pajtáktól távol van, 
nagyon vigyázva kell elbánni, mert bár 
mily ügyesen legyen is felrakva és 
szállítva a dohány, óvhatlan. hogy be
lőle igen sok meg ne sérüljön a rázás 
következtében. S ha még valaki a te 
tejébe ül. béres vagy kocsis, ez okvet
len a dohánynak egy nagy részét 
tönkre teszi.

Minthogy említettük, hogy az első 
feltételekhez tartozik a jó mag. nem 
lesz felesleges, ha itt a magnövénvröl 
egy pár szót felhozunk. A magnak való 
dohánvt ép úgy kell megkacsozni mint 
a többit: ezen növények leveleire min
dég szüksége van a magtermelésnek, 
mig csak le nem virágzottak. A mag
tön a levelet ekkép tovább kell hagyni, 
mint a többit, azonban mihelyt meg
sárgultak, le kell törni, mert m ár 
ilyenkor a mag fejlődését ez nem gá
tolja és sorrendben azokat is le kell 
szedni, a mint megsárgultak alulról fel
felé, mindaddig, mig végre a mag tok 
csak magába marad a száron. A mag. 
a felső levelek leszedése után, három  
négy hétre szokott megérni, azért is 
kell mindég a magnak valót a koráb
ban kiültetett erős palántákból kisze
melni, ha m ár azokat úgy, amint már

hány eladása az 6 tudtuk s beleegyezésükkel 
történik.

Az egyik gazdának nincs elegendő pénze, 
hogy a napszámosokat fizesse s egyébként is 
vezesse a gazdaságot. Mit tesz ? Csempészek
nek dohányt ad el bármi áron, nagvon sok
szor alantabb áron, mintha a beváltást bevárta 
volna. A másik csakis azért termel dohánvt, 
hogy csempészhesse, eladhasson belőle, azon 
hiszemben, hogy sokkal többet nver igv, 
mintha az egész dohányát a kincstárnak adná. 
Hogy melyik a kettő közül a bünösebb, azt 
nem fogjuk fejtegetni, mert azt nagyon nehéz 
volna megtudni.

Azon második faját a csempészeknek, 
akik pénzen veszik a dohányt, ellentétben a 
tolvaj-csempészekkel, nevezhetjük: c s e m 
p é s z - t o l v a j o k n a k .

Az 1. alattiakat azért mondtuk csak 
látszólag veszedelmesebbeknek, mert minden 
gazda a saját egyéni érdekeiből kifolyólag 
megteszi a kellő felügyeletet s elöbb-utóbb 
lépre keriti a tolvajt, legalább megakadályoz 
minden nagyobb mérvű lopást. De nem igy, 
ha a dohányos vagy gazda adja a dohányt. 
Ez ellen nincs orvosság.

Nemrég halt meg Francziaországban egy 
gróf, aki végrendeletében mintegy 1000 frtot 
hagyományozott a kincstárnak azon csenipé-
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többször irtuk, nem kizárólagos kitűnő 
talajban elkülönítve termeljük. A magtö 
kijelölésénél még arra is kell vigyázni, 
hogy közelében más dohány ne legyen, 
mert ha azok himporát a szél áthordja 
ezen virágokra, a mag elfajzik, és régi 
beteg állapotunk nem javul, hanem 
még jobban sülyed.

Ha észreveszszük, hogy valamelyik 
magtő sinlödik, azonnal törjük le a 
tetőt, mert az már nem magnak való, 
szóval a mag termelésre gondot kell 
fordítani és nem a szokás szerint ezt 
csakúgy könnyedén magára hagyni: — 
a mag érésével bővebben fogunk jövő 
számban foglalkozni. ffl. V.

Néhány szó a dohánytermelőkhöz.
Irta : lovag KLEEBERG OSVAI.D, a tisza-roffi dohány

beváltó hivatal főnöke.
A d o h án y lev elek  szárítása .

Nálunk a dohányt kétféle módon, u. m. 
a) szabad ég alatt, b) pajtákban illetve árnyék
ban szárítják, előbbit közönséges, utóbbit ok
szerű szárításnak nevezzük.

Újabb időben, az okszerű szárítás mind 
nagyobb és nagyobb lendületet kezd nyerni, 
mert az okszerű kezelés sem kíván több munka
erőt, mint a hiányos, csupán több figyelmet 
-és gondot.

Az okszerű szárítás, a közönséges szárí
tás felett sokoldalú előnyökkel bír, neveze
tesen :

1. A levelek rugékonvságukat megtartják.
2. A kocsányok, legyenek azok bármily 

vastagok is, ha ezenkívül forgatva lettek fel
fűzve, kocsánvégést nem kapnak.

8. A levelek a nap hevének kitéve nem 
lévén, azok szélei meg néni perzselődnek, szép 
és egyenlő szint nyernek.

4. Felfűzés után a zsinórokon lévő le
veleket nem szükséges minduntalan megboly
gatni, miáltal épségükben kárt nem okozunk.

Téves tehát többeknek azon állítása, hogv 
az árnvékban szárított dohányok zöldek ma
radnak ; mert ez csak akkor történik meg, ha 
a dohányos kertészek mint általában tenni 
szokták, a leveleket éretlen állapotban törik 
le, holott az árnyékbani szárításnál föfeltétel 
az, hogy a leveleknek éretteknek kell lenni, 
ezt leginkább igazolja a x Magyar Dohány Új
ság* f. évi lö-ik számában Láng Ferencz fel- 
ügvelö ur által gondosan átdolgozott czikk is.

Az okszerű szárításnál, a dohány három
féle aggatáson megy keresztül u. m. sűrű-, 
száritó- és záraggatason.

A) S ü rü  aggat ás,
vagy mint máskép is nevezni szokás, 

elöszáritás alatt értjük, a zsinórokra felfűzött 
dohányoknak oly módoni elhelyezését, hogv 
a levelek egymást könnyedén érintsék, melv 
érintés következtében a levelek némi fülledésbe 
mennek át, előbbi zöld színük sárgás-zöld 
színre változik át, a bordák megpuhulnak, a 
levelek megfonnyadnak.

Hogy pedig a levelek túl tel ne mele
gedjenek, szükséges a szelelőlyukakat vagy 
ablakokat kinyitni, hogy a levegő keilőleg át
járja, s a képződő nedveket elpárologtassa

Mihelyt észreveszszük, hogv a levelek 
a kellő szint elérték, a pórékat nyomban húz
zuk szét, s ha csendes napos idő uralkodik, 
helyesen teszszük, ha a pórékat szélmentes 
helyre, a napra akasztjuk ki; itt a pórék oly 
közel akasztandók egvmás mellé, hogv a szom
széd pórék levelei egymást érintsék, s árnvé- 
kolják, miért is szükséges, hogy a legértéke
sebb leveleket a közepére aggassuk, hogy a 
napon a levelek szélei ki ne száradjanak, te
hát alul-fölül, elöl és hátul aljleveleket ag
gassunk.

Magától értetődik, hogv a szél és eső 
behátásától a dohányokat óvni kell, este pedig 
fedél alá helyezzük. A levelek a sürü agga- 
tásban a fönforgó körülményekhez képest 
lh— 14 napig hagyandók, hogy a kellő szin | 
átváltozásának fokát elérhessük.

B) S zá ritó  Aggatás.
Ha a sürüaggatásnak czélját elértük, a 

zsinórokon lévő leveleket, ha netalán összera
gadtak volna, válaszszuk széjjel s egyformán 
úgy oszszuk el, hogv minden levél külön-külön 
függjön.

Az ekként elkészitett pórék felaggatását 
kezdjük legfelöl s úgy haladjunk lefelé, mely' 
alkalommal legyünk óvatosak, hogy a levele
ket meg ne sértsük.

Minthogy pedig a hegylevelek leglassab
ban száradnak be, azok legfelöl, utána az anvja 
levelek, legalól pedig a homok vagy aljlevelek 
akasztandók fel, mert ha összevissza aggatjuk, 
nagy bajjal lennénk képesek a már megszárad
takat kiszedegetni, s temérdek károkat is idéz
nénk elő.

Az aggatás ekként befejezve lévén, figvel- 
münket oda irányítsuk, hogy a levelek gyors 
beszáradását tőlünk telhetölcg akadályozzuk 
meg, miért is szükséges, szeles időben a szá
rító házat bezárni, éjjelre pedig néhány abla
kot kinyitni, hogv a levelek a harmat által 
megnvirkosodjanek és hajlékonyak legyenek.

Tartós esőzések után, az összes szelelök 
kinyi tandók, hogy a levelekben netalán lévő 
vizrészek künnven elpárologhassanak.

A kellőleg kiszáradt levelek ismertető

szett szivarok fejében, melyeket csak azért 
nem vámoltatott meg, hogy a folytonos láda- 
nyitogatás alkalmatlanságatól mentve legyen. 
Hagy kárpótolja azonban a kincstárt, hagyó- 1 
mányozta neki azon szép összeget. Istenem, 
ha minden csempész igy gondolkoznék s leg
alább utolsó perczében akarná jóvátenni azon 
hibáját, melyet a kincstárral szemben elköve
tett, be sok pénz össze is gyűlne hazánkban 
is ! De ezek a csempészek, akikről itt szólunk, 
épen nem olv lágvszivüek ám.

Amint a csempész megszerzi bármely utón 
a dohányt, művelet alá veszi. Vagy megfonja, 
vagy más alakban teszi eladásra alkalmassá. 
Mar neki megvannak a jó h á z a i ,  biztos 
k u n d s a f t j a i ;  ezek legnagyobb részt olya
nokból állanak, akik rajongnak a s z ű z  do 
h á n y é r t  és semmi árt nem sajnálnak érte 
adni. Mintha bizon nem kapnának ily jót és 
olv áron bármely trafikban !

Pedig ha tudnák ezek az urak, mi min
denen megy keresztül az a szegény dohány! 
Csak egyet-mást fogok itt elmondani a csem
pészek eljárási módjaiból, hogy azokról némi tá
jékoztatást nyújtsak.

Amint a csempész a dohányt hazaszállí
totta magához, mindjárt gondoskodnia kell, 
hogy az a fürkésző szemek elöl jól el legyen 

-rejtve. Mit tesz tehát5 Vagy a trágya dombba,

vagv máshol a föld valamely bűzös rétegébe 
rejti. Amint pedig a dohányt ezen nem épen 
jóságára előnyös helyzetből előszedi, hogy elég 
súlyos és az összefonásra elég puha legyen, 
nem tartózkodik tőle, hogy azt mindenféle 
tisztátalan nedvvel mcglocsolja és igy rakja 
vagy fonja azután tekercsbe, niegszaporitván 
még mindenféle káposzta- és gyomlevéllel.

Amint ekkép m e g g y á r t o t t a  a do- 
hánvt a csempész, útnak indul kincsével; ha 
van családja, ez aggódva tekint utána; egész 
távolléte alatt remeg a gyenge nő: nem most 
fedeztetett-e fel a tiltott áru, nem most kisé- 
rik-e be férjét, hogy az igazságszolgáltatás ál
tal reá rótt büntetést kiállja? Mindenesetre 
nem valami nyugalmas és boldog az ilyen 
szegény ember élete, de mindenesetre még 
rosszabbat érdemelne.

De mindezek mellett mégis fennáll a 
csempészet.

És fenn fog az állani mindaddig, mig a 
társadalom józan érzéke be fogja látni, hogy 
ez nem jól van igy és eddig tévhitben élt, 
mikor azt hitte, hogv jobb és olcsóbb dohányt 
kap a csempésztől, mint a kincstártól.

Vajha mielőbb eljönne az az idő.
Acer.

jelei a következők: a közép gerezdek megke
ményednek és fásak lesznek, a levél felülete 
pedig ruganyos é s  s z í v ó s .

Kedvező időjárás és rendes körülmények 
között a szárító aggatás 4—6 heti időt vesz 
igénybe.

C) Z árag g a tá s.
Ha a dohánylevelek, a fent leirt módon 

a kellő szárazsági fokot elérték, kezdetét veszi 
a záraggatás, melynek czélja a dohánylevelek
nek a fagy és teljes kiszáradástóli megóvása.

Záraggatóba tehát csak is azon leveleket 
aggathatjuk fel, melyek tökéletesen beszáradtak.

A záraggatás a következő módon vitetik 
véghez:

A pórékat a száritó ház hátulsó részébe 
hordjuk, a falakat gyékénynyel betakarjak, hogy 
a fagy be ne hatoljon, akkor a pórékat a gyé
kényfalnál alulról fölfelé akasztjuk fel, úgy 
hogy a levélcsucsok befelé álljanak, s kívülről 
befejeztessenek.

Minden következő sort felülről lefelé 
aggassuk. A pórékat lehetőleg feszítsük ki s 
szorítsuk egymáshoz, hogy a levélmennyiség
nek szükséges sűrűségét érjük el, ugv hogv 
az alsó sor a fölötte lógó levelek közepéig 
érjen, hogy pedig az értékesebb levelek védve 
legvenek, a felső és legalsó; valamint a külső 
és belső sorokra alj-leveleket akaszszunk.

Az ekként végleg beakasztott pórék, a 
csomózás kezdetéig érintetlenül maradnak.

(Folytatása következik.)

Dohányok 8 dohánygyártmányok az or
szágos kiállításon.

(Külföldi dohányok.)
I.

Kegie Ottomane des TabaksConstantinople.
A keleti pavillonnak egyéb tarka-barka 

czikkei között a bejárattól balra különfélénél 
különfélébb dohányokat találunk. Hatalmas 
üvegszekrényben, ízlésesen csoportosítva látha
tók a hamisítatlan török szivarkák, dobozok
ban s azok nélkül; a világossárga szivarka- 
dohánvok színe átlátszik a rendkívülien finom, 
piros, kék és aranvjelü papirhüvelveken, me- 
jveket a császári ottomán dohányjövedék szo- 
pókásan és anélkül elég gazdagon mutat be; 
az »En A’Ala«, »Yaka«, »Hanoum« stb. szi
varkák gép segélyével készülnek s hajszálfinom 
vágatu béllel vannak gördittetve; tisztasága ki
fogástalan ; a mi szépet és jót Ligda, Ajas- 
suluk és Baindir dohány tekintetében csak 
produkálhatott, azt a smyrnai consulátus utján 
itt mutatja be. Üvegládácskákban láthatók a 
»Yákac és »Hunouni« pipadohányok is; ha 
ezek értékéből a vágatás durvasága von is le 
valamit, kárpótolva van bőven ezért a török 
azon aranysárga szin által, melvlyel a rágyúj
tásra ingerli a dohányost.

»Karchi«, »Bafra«, »Brousse« és »Giubec« 
dohányok következnek; mindegyik fajból két
féle szin van kétféle vágatban kiállítva; a vi
lágosat a sötétsárga — a durvát a hajszálfinom 
vágatu követi; hasonló rendet találunk a 
drinápolvi vilajetből különféle variatiókban ki
állított dohányleveleknél; a középnagyságú 
»Lúgos Xantic leveleket az apró » Dráma* 
levelek követik; a vékony erű, finom kocsánvu 
*Barmas« mellett a vastagabb erű és durvább 
kocsánvu »Ismid* van elhelvezve; mind a 
kettő sárga azon különbséggel, hogv az előbbi 
czitromszinü, mig az utóbbi viaszsárga. A 
»Touzla«-i dohányok után a continensünkön 
oly nagy elterjedésnek örvendő »Poursitsán* 
következik; ezen levelek a főértől jobb- és 
balra sötétek s lapszél felé mindinkább sárgul
nak. Mig a »Trebizonde« levelek csak közép
szerű finomsággal dicsekedhetnek, addig a 
xKizildeU és >Arda Bovon* dohányok átlátszó 
papirvékonyságu anyagot képeznek.

Tagadhatatlan, hogy a »Giubek« dohá
nyok előállításában a törököké az elsőség.

II.
Szerb dohányok.

Ha figyelemmel kísértük a mezőgazda- 
sági csarnokban honi dohányleveleinket s jól 
szemügyre veszszük a keleti pavillon török do-
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hányáit: azt találjuk, hogy ezek a szerb do
hányok mintegy átmenetet kepeznek e kettő 
között qualitás és quantitás tekintetében; az 
itt kiállított »Alexinatz«-i dohányt határozottan 
a mi >szaraosháti« s a török »Barmas« közé 
lehetne sorolni. Átható szagu, szép csomozásu 
*Presinovczi« dohányleveleket mutat be Petro- 
vics Anto termelő, melynél azonban sokkal 
erősebb és szivardohányra nem, de jó pipa
dohányra alkalmas leveleket szolgáltat Mihalye- 
vics Goricsnak »Valjevó«-i termelése. Szivar- 
borítéknak beváló leveleket küldött Patolovics 
Ádám, kinek >Adroviczai« dohányai a monte
negrói dohánykedvelők különlegességei közé 
tartoznak. Vágott dohányt is mutat be a többi 
között Valjanovics Zvetko; csakhogy a fino
mabb kocsányok is bele vannak vágva; már 
pedig a szivarkadohánvhoz való anyagnál ezt 
amennyire lehel, kerülnünk kell. Tisztán szép 
vágott dohányt Ignatievics Steva mutat be az 
említett Alexinatzi dohányfajtából.

A szerb dohányok meglehetős szegényen 
vannak képviselve *, kevés, nagyon kevés az, 
a mit itt látunk, pedig bizony bátran ide küld
hették volna a sGracka*, >Seroentroviczai« és 
»Kupinova«-i leveleiket.

A  dohányjövedéki kihágásokról.
I r ta :  Dr. NEL’BERGER IGNÁCZ kir. táblai bir<5.

II.
Nem lehet feladatunk, de szükségtelen 

is, hogy a hivatkozott rendeleteknek tartal
mát részletesen és egészben ismertessük, — 
elég rámutatni a rendeletek czimére, — egyes 
rendeletekre a dohányjövedéki kihágások rész
letezésénél úgyis visszatérünk. E helyütt még 
csak azt emeljük ki, hogy leglényegesebb az
1. helyen idézett 9,987 sz. rendelet, mely a 
törvény végrehajtása iránti intézkedéseket és a 
módosított tÖrv. szabályokat tartalmazza.

Áttérve az egyes dohányjövedéki kihá
gások nemeire, mindenekelőtt megjegyezzük, 
hogy a dohánytermelés, a dohánvkészités, a 
dohányhasználat, a dohányforgalom, a dohánv- 
birtokíás ellen követhetők el jövedéki kihágá
sok ; hogy tehát az egyes cselekmények az 
elkövetés eme különböző módja szerint minő
sülnek *, hogy végre a külföldről való dohány
csempészet, külön jövedéki kihágást képez és 
súlyosabb büntetés alá esik.

Lássuk most már az egyes dohányjöve
déki kihágásokat:

1. T i l o s  d o h á n y t e r m e l é s n e k  
tekintendő, az 1876. évi.IV'. t.-cz. értelmében 
újonnan szövegezett dohánvjöv. törv. és szab. 
74. §-a szerint:

a) ha valaki az illetékes pénzügyigazga
tóság (pénzügyi felügyelőség i engedélye nélkül 
dohányt ültet, vagy elöleges ültetés nélkül ter
melt dohányt müvei,

b) dohányültetési engedély esetében, ha 
az engedélyben kitett földtémél nagyobb terü
let használtatik. Ez esetben a dohánytermelés 
csak azon térre nézve tekintetik tilosnak, mely 
az engedélyezett területen felül ültettetett be. 
Ha a kincstár számára vagy kivitelre való do
hánytermelés, az engedélyben megnevezett téren 
történt, az engedelvezett térnek az 1876. IV. 
t.-cz. 15. §-ában megjelölt százalékai, büntetés 
alá nem esnek.1*

c) ha a dohánytermelésre nem az enge
délyben kijelölt földek használtatnak.

Ezek szerint tehát az a f  bj} c) alatt fel
sorolt cselekményeknek elkövetői, a dohány- 
jöv. törv. és szab. 74. §-ába ütköző tilalom-

*) Az engedélyezett téren  üdültetéseknél nem 
esik büntet s a lá :

a)  két catastralis holdat m eg nem haladó enge
délyeknél sz engedélyezett térnek 2U százaléka.

b) két catastr. holdat túlhaladó engedélyeknél 
két hold u tán  20 százalék, a további 8  holdtól hat 
százalék, az azontúl engedélyezett té r  u tán  pedig 4 
százalék.

Ha tehát p. valaki két cat. holdra nyert enge
délyt és nála 2  hold 800 Q  ól talá lta tik  dohánynyal 
beültetve, a bün tetés csak 100 □  öl után szabandó ki. 
vagy ha p . az engedély tiz holdra szól. de 12 hold ül
te ttete tt be, a  term elő  i  hold 102 □  öl után bün
tetendő.

ellenes dohánytermelésnek minősitendő jövedéki 
kihágás alá esnek.

Ezen jövedéki kihágás miatt a büntetés 
nem az érvényben volt dohányjÖv. törv. és 
szab. 111. és Ilii. §-ai, hanem az 1876: IV'. 
t.-cz. 18., 14., 15., és 10. §-ai alapján sza
bandó ki.

A fönnebb a) alatt említett engedély nél
küli dohányültetés vagy dohánymüvelés, min
den jogtalanul beültetett vagy müveit Q  ölnyi 
földtér után, az 1876: IV. t.-cz. 13. §-a sze
rint 30 kmyi pénzbüntetéssel büntetendő; ha 
azonban a dohánypalánták rendes ültetvényt 
nem képeznek, hanem azok másnemű nővé- | 
nyék közt elszórtan ültetettek, minden növény 
után 10 krnvi pénzbüntetés szabandó ki, a 
legkisebb büntetés azonban Öt frtnál kevesebb 
nem lehet.

Ha a tilalomellenes dohánytermelés ker
tekben vagy bekerített területeken űzetett, 
akkor a büntetés minden négyszög Öltől egy 
lórimban, minden elszórtan ültetett növény 
után húsz krajcárban állapittatik meg.

Azonkívül minden egyes esetben a tila
lomellenesen ültetett s még a mezőn, illetőleg 
a kertekben létező dohány megsemmisittetik.*)

A b) pont alatt foglalt azon cselekmény 
miatt, hogy az engedélyben kitett földtérnél 
nagyobb tér használtatott, minden jogtalanul 
beültetett négyszögöl után tiz krajezárnvi pénz- 
büntetés szabandó ki, a dohány megsemmisí
tésének azonban helye nincsen.

Saját használatra való dohánytermelésnél 
előforduló Üdültetésekre nézve az 1868: XIV. 
t.-cz. 12. §-a szerint, a termelők a községi 
elöljáró által a túlültetvénv megsemmisítésére 
megintendök, de ha azok a megintésnek ele
get nem tennének, arról a pénzügyi hatóság 
julius hó 1-jéig értesítendő és a jövedéki ki
hágás minden Q  Ölnvi tér után a dohánypa
lánták megsemmisítése mellett egy írt, pénz- 
büntetéssel fenvitendő.

A fönnebb c) pont alatt emlitett azon 
cselekményért, hogy nem az engedélyben ki- 
jetölt földek használtattak, a beültetett földte
rületre eső felügyeleti illeték kétszerese sza
bandó ki bUntetésképen (L az 1876: IV. t.-cz.
16. §-át és az 1868. évi dohánvjöv. törv. és 
szab. 9. §-át.)

(Folytatása következik.)

Vegyesek.

József föherezeg és a kiállítási do
hánygyártás. F. h. 8. d. u. 3 órakor Ö F e n 
s é g e  J ó z s e f  f ő h e r c z e g  tisztelte meg az 
országos kiállítás területén a dohánygyártási 
osztályt látogatásával; a fenséges vendég nagy
számú kíséretével b e h a t ó  figyelemmel szem
lélt meg mindent; a bányászatból a szivar- 
gyártási osztályba vezető részen R o s e n t e l d  
I g n á c z, az ottani szivargyártás vezetője s 
lapunk belmunkatársa fogadta a fenséges ven
déget s adott felvilágosításokat a szivar- és 
szivarkagyártásról; különösen lekötötte a fő
herczeg figyelmét az osztály közepén felállí
tott s z i v a r k a g é p ;  lekötelező modorban 
mondott köszönetét a gyártás vezetőjének a 
szabatos nyelven szolgált felvilágosításokért 
nem mulasztván el magas megelégedésének is 
kifejezést adni. Láthatólag kedvező benyomást 
gyakorolt reá a m u n k á s n ö k  t i s z t a s á g a ,  
a p é l d á s  r e n d  és bámulatos ügyesség, 
melvlyel a szivar készül. Nagy érdeklődéssel 
tudakozott a munkásnők átlagos napikeresc- 
téről és miután — mint mondá — ő maga 
is dohánytermelő, előszeretettel veszi tudomá
sul s tapasztalja, hogy az itt kiállított dohány
árukkal alig remélt versenyképességet s óriási 
haladást értünk el. Miután a gyártás vezetője

*) Lásd e tekintetben meg a fennebb idézett, 
1880. évi augusztus hó 10-én 46,187. az. a. kelt pénz
ügy minist. körrendeletét.

a központi igazgatóságnak a t e r m e l é s  é » 
g y á r t á s  e m e l é s e  k ö r ü l  az utóbbi idő
ben kifejtett nagyobbmérvü intézkedéseit rövi
den körvonalozta: a főherczeg hazánk dohány- 
egyedáruságát tárgyszó füzet diszkiadásának 
kegyes elfogadása után 4 órakor megelégedve 
távozott.

Vidéki tudósítások:
Kis-Orosz, (Torontál m.) aug. 11. A 

dohány, bár a jul. 3-iki jégverést kiheverte, a 
folytonos szárazság következtében oly gyenge, 
s ritka, hogy alig fogja megteremni a kapott 
előleget. Gyors és tartós eső talán még segít
hetne. Ha dohányunk nem sikerül, 6 frtos 
búza mellett kész — a nyomor.

Ambrus gazda.
Tolna, 1885. augusztus 6-án. Nálunk 

kacsoznak, tetejeznek, töltögetnek s aljdohányt 
szednek : de ha legközelebb esőt nem kapunk, 
akkor az eddigi jó remények nagyon redu- 
kálandók és pedig nemcsak Tolna-Faddon, 
hanem szintúgy Barcson és Szulokon. A foly
tonos erős szél mindenütt kisebb-nagvobb kárt 
tesz, helyenkint pedig jégeső is okozott kárt. 
Csak egyes ültetvények kitűnők, mert eső 
érte őket, hanem tartós országos eső nemcsak 
kivonatos, hanem szükséges. A.

Ér-Seünd, jul. 26.*) Tek. szerkesztő ur! 
Becses felhívása folytán van szerencsém tiszte
lettel értesíteni, miszerint a dohánytermés vi
dékünkön általában kedvező, úgy annyira, 
hogy jövő (aug.) hó elején a töréshez hozzá 
foghatunk, mindazáltal helyenként a féreg nagy 
pusztításokat tett; egyéb sérelmei a dohány
nak még ez ideig vidékünkön nem észleltei
tek. Némely helyen kivételesen ezen kártékony 
állat nem ütötte fel sátorát s igv kedvező 
termés mutatkozik. Mély üdvözlettel maradtam 
őszinte tisztelője Hoscnfcld József.

A magyar gazdák társaskörében élénk 
mozgalom indult meg, hogy a társaság mű
ködési köre, mely eddig legföképen a hazai 
érdekű gazdasági kérdések szakszerű megvita
tására s kezdeményező lépésekre terjedt ki, 
kibóvittessék olyképen, hvgv állandó irodai 
személyzettel ellátva, általános gvül- és tanács
kozó helye legyen a hazai gazdaközönségnek, 
hol tudomást szerezhet és adhat az ország kü
lönböző vidékeinek gazdasági viszonyairól, a 
külföldi piacz állásáról, s melyet ennélfogva 
minden a fővárosba érkező terménykereskedő 
kénytelen legyen meglátogatni, o t t  ü z l e t e 
k e t  k ö t h e s s e n ,  egyszóval a g a z d a k ö r  
az  l e g y e n  a m a g y a r  g a z d á n a k ,  a 
mi  a t ő z s d e  a k e r e s k e d ő n e k .  Terve
zik ezen kívül az ingatlanok forgalmának köz
vetítését, választott bíróság szervezését, mely 
hivatva lenne a gazdaközönséget megóvni a 
költséges perlekedésektől, végül a kör műkö
dését oly irányban is ki akarják terjeszteni, 
hogy közreműködnék a szegény gazdák ré
szére olcsó kölcsönök megszerzésére.

Helyreigazítás. Lapunk múlt számában 
a temesvári m. k. dohánygyárnak gyártmányai
ról tétetett említés; tévesen maradt ki a 3-ik 
lap első rovatának 7-ik sorában az > á r j e g y 
z é k b e n *  szó előtt az >általános* szó, — s 
a »R e g á l i á t ó l  l e f e l é*  helyett a »R e g a- 
l i t a s t ó l  l e f e l é*  olvasandó.

• )  Múlt számunkból lekésett.

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos:
Daróczi Vilmos.

K y o a . Márkus Sa au n ál. Budapaat nagy kurona-utexa SS.
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