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meg, ha hárman törünk egy soron; például
az első szedi a legnagyobb, egészen ép leve
leket, a második a középnagyságút és a har
madik a megmaradott vegyes és satnyább részt,
természetes a közép érett leveleket. Ezen eljá
rásnak nagy haszna van, mert azokho az első leve
lekhez, melyekből részben szivar, részben váloga
tott válik, ha el vannak különítve, nem fér semmi
nedvesség, hirtelen szikkadnak, és könnyebben
száradnak, nincsenek kitéve annak, hogv a meg
/Falbivás előfizetésre.
rongált, nyálkás dohánynak közelében legyenek
TiM teleU el kérjük mindazokat, kiknek
és épen beszáradnak; ha szabad ég alatt szá
•előfizetésük Üejárt » az elő fiz e té s mindeddig
meg nem bosziiabbitották, továbbá azokat, kik
rad a dohány és eközben vihar vagy eső kö
régtől kapják lapunkat anélkül, hogy csak
zeledik, a jó kertész ezeket kapja be legelőször
egyszer Is visszaküldték volna, de mindeddig
•elő nem fizettek : szlveskedm-nek az előfizetési
eresz alá, a mennyiben ezekben lehet a leg
összegeket legjobban postautalványon hozzánk
minél hamarább beküldeni, az utóbbiak pedig,
nagyobb kár, amazokat utoljára hagyja, mert
ha ezt tenni nem akarnák, kegyeskedjenek a azokban nem lehet oly nagy veszteség. De ha
lapot üisszaküideii.
Kpugy kérjük azokat, akik mutatvány azok együvé vannak fűzve, csak úgy ment
számainkat veszik, szíveskedjenek vagy a lap hetné meg a dohány szine-javár, ha egyszerre
hoz m ellékelt postautalványon az előfizetést
bekfildeái, vagy pedig, ha nem szándékoznának
vinné az Összes künnlevő dohányokat.
lapunkra előfizetni, a lapot .visszu**, vagy .nem
Ha árnyékba szárittattnak azok, még jobb,
fogadom el** felírással hozzánk visszajuttatni.
mert nem lévén a jó közt nyálkás, nedves
L a p c f t n k n a k előfizetési á r a :
levél, szépen, hibátlanul szárad be.
Égés* é v r e ........................................................................... 4 frt.
A simításnál pedig nagyon sok időt nye
Fél
»
2 •
rünk, mert m ár%nem kell a leveleket válogatni
Negyed • .......................
1 •
és folytonosan simíthatjuk, és hagyhatjuk leg
A ..M a g y a r D o h á n y - Ú j s á g 1
utoljára a szép leveleket, a mennyiben a sat
kiadóhivatala (V., A lkotm ánv-utcza 27.)
nyább dohányok vékonyabb bordái hamarább
beszáradnak, azokon dolgozhatunk; ez alatt
ftohányfiizés é s füllesztés.
szép értékes dohányunk mind szárad, és biz
A dohánytöréssel a múlt számunkban
tosítva vagyunk, hogy becsomózott állapotában
eléggé foglalkoztunk és most röviden és ismé
nem fog megromlani.
telten csak arra kérem & dohánytermelőket,
Nem szükséges talán, hogy itt újból fel
hogy egyelőre legfőbb gondjuk legyen a do
hányt éretlen le nem töretni. Termelőink nem hozzam, miként bánjunk el a dohánynyal, hogy
követhetnek el nagyobb hibát, mint azt, ha a az sértetlen a tett helyre jöjjön, a hol a fül
szedés alkalmával, a midőn a tőke illetve a lesztés és ezután a fűzés következik; azt hi
közép levelek törésén van a sor, ugyan akkor szem ezt elég terjedelmesen beszéltük m eg;
a hegy levelekből is törnek azok és vegyítve felfü a füllesztcsre nézve csak annyit vagyok bátor
zetnek. — Ennek az eljárásnak igen káros kö megjegyezni, hogy ez iránt se legyünk közö
nyösek, és figyelmesen kövessük azt, a mit
vetkezménye van, mert:
A hegvdohánr még ilyenkor fzagvon sok Lovag K 1e e b e r g igen terjedelmesen és ok
víztartalommal bír, a mennyiben az még akkor szerűen e lap előző számaiban leirt.
Itt röviden csak annyit mondok, hogy
növési és nem érési stádiumában van, tehát
ha akkor törik, mikor a középlevelet, mennyi a mint a levelek száraz szalmára, 80—40 levél
ségéből vészit, a minőségét teljesen elrontja, vastagságú csomagokban vannak fektetve, csak
a mennyiben éretlenül az érett dohány közzé addig engedjük azokat ott egymáson feküdni,
füzetik és annak vizenvőssége, nyálkássága az mig kissé megmelegesznek, de ne engedjük
érett dohány levelekre ia átmegy és annak hogy egész izzadásba jöjjenek, mert az által
nagy részét tönkre teszi; őrizkedni kell tehát foltossá válnak és rothadásba mennek át, ha
a hegydohány szedését akkor eszközölni, a nem mihelyt felmelegedtek és megfonnyadtak,
midőn a közép dohány töretik; mert a leg lássunk a fűzéshez.
A nagyobb rakásba rakott levelek nagyon
rendesebb körülmények között a tőkedohán/
érése után a hegylevelek 1*5 napra szoktak átmelegesznek, megizzadnak, mely izzadság el
beérni, természetesen azokat értem, a melyek nem párologhatván, a levelek tölle teljesen
hegydohányoknak hagyattak, és nem a későbbi megromlanak.
' Ha még nem fonnyádt állapotban tűz
utánnövéseker, melyeket kegyelem nélkül le
kell hányni, a mennyiben azok a' meghagyott nénk a dohányt, a fűzés alkalmával igen sok
hegydohány rovására élóskődnek . és, azoktól letörik és a megszánta* után is mindig zöld
«-.s *
vonják el á kiképzési táperőt.
. 1; j*; * marad..
. Sok munkaerőt . takarítunk, .meg az által,. : - Ha a -levelek - apeó rakásokban marad-*
ha a* törés alkalmánál 'tátogatjuk*'- Yfifcf *döhá* ’ naky iass tnkénf *átmelegesznek, 'és a gőz, há
nyunkat; ezt pedig nagyon könnyen tehetjük meg nem forgatjuk, nem párologhatván ki, a

rakás belsejében vizcseppeket képez; ha még
tovább áll, megrothad a dohány. Ha tehát
helyesen akarjuk a dohányt fonnyasztani. időn
ként — mielőtt még nagyon átmelegedett
volna, — meg keli forgatni, hogy a hőség
belőle kipárologjon; sót forgatás közben jó a
kocsányánál fogva kissé megrázni, azután
ismét rendesen lerakni, hogy a levelek össze
ne gyürödjenek.
A mi a fűzést illeti, szintén utalom olva
sóinkat annak a fent nevezett czikkiró által
leirt helyes módjára. Csak annyit említek itt
újból, hogy a fűzés ne legyen feszesen Összeszoritva, és vegyék igénybe a fonák fűzést.
Itt e helyen jónak találom ajánlani még
egyszer az Exiccator füzésmódját; én teljesen
megvagyok arról győződve, hogy mindazok, a
kik ez évben meg fogják próbálni, a jövő
évben bizonyára igy fogják dohányaikat szá
rítani.
Múlt számunkban megígértük, hogy a
magérésről lógunk szólani, a mit ezúttal a kö
vetkezőkben teszünk :
Ha a magtok külső borítékja megbámult
és száraz lett, jele, hogy a mag már megért,
tehát azon sorrendben, a mint megbámulnák,
késsel- vagy ollóval le kell szedni és jó, ha a
tokkal együtt vászonzacskóba rakjuk; igy na
gyon jól eláll, mert ha az érett tokot tovább
is a tövén hagyjuk, túlérik, felpattogzik, és a
magot elhullatja; nedves és harmatos időben
nem tanácsos a magot szedni, csak tiszta,
száraz időben kell azokat gyűjteni.
Egy ép, erőteljes növényről 20— 80 gramm
magot lehet nyerni.
Az egészséges mag egyszínű, nagyságára
is egyformának, — továbbá szagtalannak, súlyos
nak és fényesnek kell lenni.
D . V.
Néhány szó a dohánytermelőkhöz.
Irta : lovag KLKEBERG OSVALD, a tisza-roffi d o h á n y 
beváltó hivatal főnöke.
(Befejező közlem ény.)

A d o h á n y le v e le k o s z tá ly o z á s a é s c s o m ó z á s a .
Minthogy a zsinórokra felfűzött levelek kö
zött, habár azok már a szedésnél és törésnél
külön lettek is kiválogatva, megesik, hogy az
egynemű levelek közé más minőségű levelek
is belekeveredtek, ezenkívül a kezelés alkal
mával a legnagyobb vigyázat mellett is, egyik
másik levél elszakad, vagy más módon érté
kéből veszített, ezek az osztályozás által lesznek
kiválogatandók.
Legtöbb gond fordítandó a szivar boríték,
válogatott és 1-só osztályú levelekre; annyival
inkább is, mert az 1882-ik évben termelők, és
egyébb szakfértíakból összeállított dohányügyi
enquete kimondotta a minőségre való termelés
emelésének szükséges voltát és ennek elérése
tekintetéből a jobb minőségű, a magasabb
osztályokba
tartozó és tisztán szállított anyag árának felemelését; ellenben a gyártásra
nem alkalmas silány anyag megsemmisítését
vagy árának tetemes .leszállítását hqzta javas- .
latba. Az enquete ezen javaslata, az uj árté
telekben és az által kerül érvényre, hogy he-
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lyes átvétel lehetösitése végett a szivarboriték
leveleknek és a nehéz levelek válogatott, va
lamint a finom és középfinom kerti és muskatálv anyag I-sö osztályába tartozó dohánynak
a magas- kincstár által csomónkénti átvétele
rendeltetett cl.
A minőség szerinti osztályozásra nézve
zsinórmértékül a következő szabályok szol
gálnak :
1) Szivarboriték-levelek első osztályába
csomózandók tekintélyes egyenlő nagvságu
szép és egyenlő színezetű kitűnő szivóságu
legfinomabb vékonverü anyalevelek, melyek
50° „ borítékot szolgáltatnak.
2) Szivarboriték-levelek ll-ik osztályába
csomózandók, az első osztályt megközelítő,
azonban csak 4<>#/0 borítékot szolgáltató anya
levelek.
3) Szivarboriték-levelek Hl-ik osztályába
csomózandók, tiszta színű, jó égésű s legalább
35°/0 • boritékot szolgáltató anvaievelek.
4) Közönséges levelek válogatott osztálvába csomózandók tekintélyes nagyságú, tel
jesen érett, egvenlő színű, sérületlen anyalevelek.
5) Közönséges levelek I-ső osztályába cso
mózandók, meglehetős nagyságú egyenlő színű
érett, sérületlen anyalevelek.
(») Közönséges levelek ll-ik osztályába
csomózandók kisebb sérületlen és a nagyobb,
de kissé szél és jégverte érett anyalevelek;
valamint száraz és tiszta jobb minőségű homok
levelek.
7) Közönséges levelek lll-ik osztályába
csomózandók egészséges, nagyobb mérvben
jégvert, vagy szakadozott anyalevelek ; továbbá
csekélvebb minőségű, de érett homok és hegy
levelek.
8) Kihánvás-levelek osztályába csomózan
dók a jég által tönkre tett, kényszer érett,
szivégett, kocsány-rothadt, de száraz levelek, a
kissé fehérlő penészszel lepett, végre oly érett
levelek, nelvek a fagytól érintvék, de nem
fekete, hanem vöröses színűek, és még pipadohánvnak használhatók.
A kerti, valamint a finom muskatálvlevelek egvenlő szín, finomság, dús tartalom,
jó illat és gondos kezelés szerint ítéltet
nek meg.
Az ekként osztályozott, illetve kiválogatott
levelek vagy egészen kisimittatnak, vagy hoszszában kétrétre hajtatnak össze.
A szivarboriték, válogatott és I. osztályból
egv csomóba 2ö—2’»levelet, a II., III. és kihánvásból egy-egv csomóba 35—40 levelet kell
kötni.
A csomók a kocsánv végek alatt mintegy
3 —4 czenti méternyi re szorosan összekötendök
úgy, hogy a levelek szép és mutatós alakot
nyerjenek.
A csomók kötésére rendesen dohánylevél
sodortatik össze, melynek azonban nyirkosnak
lenni nem szabad, mert különben a levelek
alja megromlik.
Hogy a csomózásnál a kellő sikert elér
hessük, szükségesnek látnám, ha a termelő
egyik-egyik legértelmesebb kertészét csopor
tokra felosztva, megbízná azzal, hogy a leveleket
a többiek között oszsza ki; — ez által eleje
vétetnék annak, hogy a legszebb anyalevelek
közzé értéktelen hegy és homok leveleket be
csomózzanak ’, de ez csak ugv lenne kivihető,
ha a csomózás egy helyiségben történnék; —
úgy mint ez kerületemben B i s c h i t z Salamon
tisza-abádi termelőnél van berendezve, ki külön
e czélra egy »csomózó házat* építtetett.
Eltekintve attól, hogy az ily együttes
csomózásnál a munka sikeresebb leend, még
azon gyakorlati haszva is van, hogy a cso
mózás végett kiadott pórékat nem kell az illető
kertészeknek kimérni. — Az ily kiméregetés
által csakis a dohányanyag szándékos meg
rontása idéztetik elő, mert feltéve, hogy a
kertész a dohány egy részét eltulajdonítani
akarja, a csomókat megnedvesiti, hogy a részére
kimért súly egyező legyen.

A csomózott dohánylevelek elrskáss és
báloxása.
A már készen levő dohánvesomók ismét
s szárító helyiségbe, melynek aljs ekkor már
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nincs elkorcsosodvu,. és olyan a dohány aző gömbölyű alakjában, mint a valódi szuloki
dohány. Egészben véve jó dohány, érett, ment
minden penésztől, mert helyesen van beszá
radva és okszerűen simítva.
Továbbá van onnan, a hol Magvaror-.
szág egyik kitűnő, kellemes illatú bora terem,
az Érmellékről, gróf Z i c h y Ferencz bihardiószegi uradalmából kiállítva három cssomag
dohány.
Áz általánosan tudva van, hogy ott, a
hol jó bor terem, jó dohány is szokott meg
teremni, minthogy a talaj azon tulajdonsága,
melv a bornak kellemes izét és erejét adja,
ugv az éghajlatnak envhe, mérsékelt és tartós
melege — melv a jó bor megtermelhetésére
egvik fő feladat épp mindazon kellékek, a melvek kívántainak a jó dohány termelésére is.
Mutatja ezt az említett három csomag, na
gyon szép és jó anyagú szivar takaró dohány.
Megérdemli ezen talaj, hogy ott a dohánv termelésre kellő figyelmet fordítsunk. Ha
ezen a helyen a dohánvt egész rendszeresen,
kezeljük, és a raktárban a fermentátiól ugv.
nveri, mint kell, ép oly híressé valhatik, mint
bortermelése, — mert az anyag rendkívül jó.
D e b r e c z e n v á r o s gazdaközönsége
kitűnő szépen és nagy gonddal kezelt, G a 1
Józsemé
által termelt dohányt állított ki. Ezen
J
| dohány egv szekrénvben fekszik fi csomagban,
különböző fajok és magvakból, de el kell is
j merni, hogy mindegyike szép és egész helye
! sen van kezelve. Nem tudom, ezen különféle
dohányok közzel termeltetnek-c egymáshoz
j vagy nem, de én úgy sejtem, hogy nem, leg
i alább a mag bizonvára n e m; a különböző
fajták jellege egészen meglátszik rajtok. A Ha
vanna-csomag olyannak látszik, mint ha iga
zán ott termett volna, csak néhány belső le
j vele nem lett kellően száradva, és ezért zöl
den, foltosán maradt. Zamatja kitűnő, égő
anyaga kifogástalan.
A szamosháti dohány igen sokat veszített
az eredeti jellegéből, színe egész idegen, de
összeállítása jó.
A cuba i vagy a mint ott hibásan nevezve
van, cabanusi egv ritka szép példány, igazán
nagyon szép és pompás anyag. A nyíri faj
legjobbon tartotta meg eredetét; a mi igen
természetes, mert az egészen otthol van.
A veres virágú, muskatálv, épugy a gálócsi, kifogástalan, szépen sikerült dohányok,
anyag és szin tökéletesen megfelelő.
A magclfajzás ezen dohányoknál legjob
ban a szamoshátin tűnik fel. A Havanna-cso
magban van egv néhány olyan levél, hogy én
azt merem állítani, az egész kiállításban e nem
ben nincs párja; valóságos remek példány.
Ugyancsak Debreczen város területéről
állított ki B u d a i József 13 katasztrális hol
don Puszta-Ebesen termelt dohányából. Ezen
dohány Ohio magból van termelve, beváltó
körzete Debreczen. Egv csomag szivarboriték
szép, de nagyon kitűnik rajta a mag elfajzása,
amennyiben az erek össze-vissza kuszáltak, és
nem hasonlítanak az eredeti fajhoz, sürüek és
durvák, szinük is nem a helyes, a mennyiben
inkább világos, mint barna. Egv másik csomag
Dohányok az o rsz á g o s kiállításon.
sokkal jobb, és az eredeti fajhoz inkább ha
M agán k iá llító k .
sonló. Ezen szivarboritó csomag levelei már
IX.
sugár keskenyek, erei is valamivel vékonyab
Vissza kell még térnünk azon dohányok bak. A többi három csomagon már nvomatchoz, melyek a mezőgazdasági pavillonban van kosan látszik a mag elfajzása; ezek egészen,
nak elhelyezve, és szólnunk kell azokról, me tarka-barkák ; azért ajánlom ezen jó termelőnek
lyek csak most érkeztek oda, a mennviben kinek dohányán látszik a gondos, jó kezelés,
— elnézésből — a helyett, hogy a rendeltetési he a mennyiben ezen dohány is szépen van be
lyükön lőttek volna, ott feküdtek a dohány érve, jói összeállítva, — hogy ezen elfajzott
beváltó hivatalban, a hová eredetileg küldve magvakat dobja el, és szerezzen helyébe jó ere
lettek, az országos kiállitásbani elhelyezés szem deti, a talajhoz illő honi magot.
pontjából. Ezek közt van egy csomag, K e 11e r
Figyelmet érdemel még K e 11 ne r Dávid
Kelemen űré Rinnya-Szt-Királvról, egészen debreczeni lakos által kiállított, Felsó-Józsán,
szép és jó dohány; kár lett volna, ha a láto Puszta-Szt.-Györgyön és Puszta-Pallagon ter
gató közönség épen ezen szorgalmas gazda men dohány.
dohányát nem láthatta volna. E dohány
Ezen termelő úgy látásik igen jó szivarjó azivarboritéki anyag, csakhogy még kissé borítékot termelhetne, mert igy ia, am int most
kezdetleges a kezelés, a mennyiben látszik, van kszelve, nevezetesen nem oldelt fűzve,
hogy e dohány nem árnyékban, fedél alatt nem árnyékban asáritva, elfajzott magból, mely
száradt, hanem csak szabad ég alatt, (de na e levelek nagyon aürft éráiból kilátszik ^ée mi
gyon gondosam és igy nincs meg a kalló a esivargyirtáéra, pláne ha mint m vartakarót
színe és kissé érdes is. A mag úgy Utazik akarnák értékesíteni, nagyon hátrányos], meg le*

deszkával kirakandó lesz, vitetnek vissza. A
csomók legfeljebb 50 ctmeter magas asztagokba helyezendők el — nehéz tárgyat vagy
deszkát az asztag tetejébe rakni nem szabad,
mert a nyomás következtében, a dohányok
gyors erjedésbe mennek át. — Ha észreveszszük, hogy a dohány melegedni kezd, nyomban
hányjuk széjjel, s hagyjuk mindaddig, mig ki
nem hűl, s csak azután rakjuk ismét vissza az
asztagba. — Tiszta és száraz időben a pajtát
szellőztetni felette szükséges.
A dohánvesomók bebálozásánál némely
termelők igen hanvagul járnak el, a mennyiben
télságig nagy bálákat készíttetnek; és pedig
azért, mert a fuvarossal a szállításra nézve
bálszámra egyeztek meg. — Az ily nagy bá
lokba rakott dohányok rohamos erjedésnek
lévén kitéve, többnyire niegrpmlanak; — ezen
kívül a mérlegre borittatván, a bál szétomlik,
s igy egyrészt a mérlegezést hátráltatja, más
részt pedig a napszámos nép, mely mint a
tapasztalatból tudjuk, más portékájával keveset
vagy épen mit sem törődik, összegázolja.
Ennélfogva ajánlom, hogy egy-egv bálba
Ion— 150 kilográmnál több dohány ne sajtoltassék össze.
Közleményem befejezéseit!, a dohányter
meléshez megkivántató főbb Kellékekre nézve
bátor vagvok az igen tisztelt dohánytermelő
közönség figvelmét az alább felsorolt 14 pontra
felhívni: u. m. :
1) A talaj kellően megválasztandó és előkészítendő, a rétföldekről pedig a termelés
partosabb helvekre terelendő.
2 1 A palánta neveléshez meleg ágyak is
használtassanak, hogv a korai ültetés lehetővé
váljék.
8) A kiültetés megfelelő távolságban és
sorrendben eszközöltessék.
V* A kapálás, tültögetés és kacsozás czélszerűen és a kellő időben végeztessék.
5. A magnevelésre alkalmas dohánvtókék
választassanak ki, és kellőleg ápoltassanak.
(i i A levéltörés az érlelés fokozatos hala
dásával okszerűen hajtassék végre.
7 • A leszedett levelek megfelelő módon
fúllesztendők.
*
8 > A levelek elég ritkán és forgatva tűzes
senek fel, mert a sürü fűzés az anyag romlását
idézi elő.
!h A száritó ágasokon lévő dohányok, az
eső és szél behatása ellen megvédendők.
10' A pajták czéls/.erüen berendeztessenek
és elegendő szeielővel látandók el.
11 1 A beszáradt dohányok megereszkedett
állapotban helyeztessenek a záraggatóba.
12' A dohány csomózására a legtöbb figvelem fordítandó, nevezetesen : egy-egv csomóba
egyenlő szinü és nagyságú levelek kötessenek
össze.
13 1 A szivar, válogatott és I-ső osztálvból
egy-egv csomóba 20—25, a többi osztálvnkba
3 5 —40 levél teendő.
14 1 Egy bálba több, mint 10 0 —150 kilogram nem csomagolandó.
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hetős a dohány; de Ügyes kezelése és jó talaja
mellett, ha a szántásra több figyelmet fordí
tana, igen jó dohánya lehetne.
Ezen dohány kitünően lett a debreczeni
beváltó hivatalban fermentálva. Minthogy mind
e dohány homokban terem, jó égő anyaggal
bir, kivéve egyes leveleket, melyek talán kissé
alant, vizenyős talajban termesztettek, de ál
talában véve jó dohánynak mondható.
Végül felemlítem még, hogy egy igen
különleges Yaju dohánynyal szaporodott ismét
a kiállítás.
M e s s e r s c h m i e d Rezső ur, Libetbányáról, mutat be egy csomó furcsa dohányt.
Ezen dohány elüt ugyan a rendes muskatály
dohányoktól- de csak alakilag; nem olyan
gömbölyű, mint a milyenek az illatos dohánypk szoktak lenni, és nem is olyan, mint a
gálócsi muskatály, hanerti egészen hosszú és
a közepén sem széles, domború, hanem majdnem egész végig egyforma szélességgel bir és
a teteje is inkább gömbölyű, mint hegyes.
Anyagára nézve mint pipadohányt ennél jobbat nem ismerek ; finom ibolya illatú, kelle
mes izü és igen jól ég. Igaz, hogy helyesen
van megérve és okszerűen beszáradva. A talaj
könnyű agyag lehet és az éghajlat talán igen
mérsékelt. Van mellette egy kis vágott do
hány. is, mely már sokkal barnább, mint a
csomó, de kitűnő izü, jól ég és nem erős.
lJ. V.

lödtette a növényt; s midőn ültetni kelletett
volna, sok termelő e részben hiányt szenve
dett, s az időbeni tartós szárazság miatt víz
zel történvén az ültetés, hiányosan állott be
a palánta s igen sok ültetvényt alig lehetett
pótolni a pajor-féreg pusztítása miatt is; jú
nius folyamán két jó esőnek köszönhető, hogy
még is jó közép termésre van remény, minő
ségre azonban panasz nincsen; jégverés nem
volt, a jelen száraz időben a javadohány kel
lő- gondozásban részesülhet.
í
Szentkirályi Ödön.
Kékese, 1885, aug. 25. Tek. szerkesztő
u r ! A kisvárdai kerületben ez évben nagyon
sok gondot fordítottak a dohány termelésére,
a mennyiben itten a »Magyar Dohánv Újság «
. tanácsát követve, az egész vidéken az átkozott
1 agócsfajból alig lehet már látni, csupán szai mosháti dohánymagból vannak beültetve a föl
I dek ; igaz hogy levelei kisebbek, de ép és
egészséges, szépen érik; és nagvon óvakodnak
éretlen dohányt törni; sokat lehet annak is
< köszönni, hogy már a dohánypalántát is a
Dohánvujság nagyon gyakori és helves tanácsa
1 folytán okszerűen kezelték ; különösen sikerült
a sorban vetett nielegágvakban a palánta.
A termés igen különböző lesz; vannak
olyan földek, a melyeken nem lesz több 3—4
métermázsánál, ellenben vannak olyan földek
is, a melyeken lesz 9—10 métermázsa. Át
lagba holdonként lehet fi mázsára számítani;
kevesebb lesz, mint a múlt évben; a hol a
Idegen dohányok.
jég nem ártott, szép dohány lesz, daczára
III.
annak, hogv esőnk nem volt idejében.
K ollár dohányok.
A küldött Exsiccator szegeket köszönettel
Sok jóakarat, nagy törekvés és igyekezet vettem,* i és örömmel fogok azokkal kísérletet
bél vegét viseli magán Bulgáriának alig lő csomó tenni, a mennyiben én annak czélszerüségét
dohánvát képező csoportja ; mindenesetre eny már most is teljesen belátom, különösen a mi
finnyás dohánvunknál; ha az idő nem lett
hítő körülmény az anyag megbirálásánál.
Bulgária sohasem volt hires az ő dohá- volna annvire elöhaladva, már én a dohányom
nváról; kavicsos s örökké nedves talaja nem egv részét most is igv szárítottam volna; ezen
is alkalmas a dohány termelésére. Kivételt ké mostani kísérletem után hiszem, hogy jövőre
pez e kis fejedelemség territóriumán a dub- igénybe fogom azokat venni.
A magam dohánya daczára annak, hogy
nitzai kerület, melyen megterem ugyan e nép
szerű palánta, azonban csak meglehetős erő esőnk nem volt, még is nagyszerűen van ki
szakolás után; ezen kerületből Csanrekov D. fejlődve, szép egészséges levelek; a tiszta szatermelő mutatja be a többi között a legjobb mosháti faj szépen érik és már szedetem. Ez
dohánvt; középszerű nagvságu. primitív módon zel vagyok tek. szerkesztő urnák stb.
K rausz Jlör.
kezelt s túlságosan szoros csomókba kötött le
Kis-Orosz, 1885, aug. 22. Tekintetes
velek, melvek a teljes kiszáradás folytán kevés
szerkesztő ur! Folyó augusztus 12-én kelt
illatot adnak.
Korov D. dohánvai a küssendili kerület becses soraira csak ma válaszolhatok, mivel
eddig igen el valék foglalva számos hivatalos
talajából kerültek ki.
Apró levelek s Parajocs Stefanov dohá- és nem hivatalos dologgal
nvával egvütt a legjobb esetben pipadohány
Válaszom kérdéseire a következő:
I. A jég által elvert dohánynyal semmi
nak válik be.
Sajátságos csomózási methodusuk van féle kísérlet nem történt, mivel az nem lát
ezeknek a bulgár termelőknek; egy-egv csomó szott szükségesnek, mert a dohány akkor, jul.
vékony zsineggel van a levélgyöknél megerő 3-án még igen kicsiny volt, s igv az elvert
sítve ; van benne Ifi—20 levél; az ilyen cso- levelek ugv is aljnak maradván, nem nagy
mócskák — számra nézve szintén Ifi—20 is kár volt értük, a melynek pedig szivét, azaz
mét együvé vannak kötve úgy, hogy egv na szárát eltörte, ismét hamar kihajtott, elősegítve
gyobb csomó körülbelül 800—320 jól egy a reá következett nagy eső és későbbi kapálás
máshoz tapadt levelekből áll. Találunk köztük által, ugv, hogy dohányunk sokkal jobban
olyant is, mely 1ó s z ő r r e 1 van összekötve. megsinlette a jégverés után bekövetkezett szá
Sötétbarna, szép és érett leveleket küldött razságot — jul. 3-tól aug. 15-ig — mint a
Spanev Nikola a toronimói — nemkülönben jégverést.
Gazdáink számítása és reménye, hála a
Lazov a cocsarinovoi vidékről s ha még föl
említem a Jenidgének keresztelt »Korov*-féle jó Istennek, teljesült, mert Nagvboldogasszonv
— és a »Zseleza Válkor*-féle balderkói do napján csakugyan megjött a várva várt eső, s
hányt, akkor nem marad semmi említésre méltó azóta már többször is volt, és igv dohányunk
e nagyon gyöngén képviselt csoportból; mert megjavult, sőt már jóvá is lehet, ha száraz
az a vágott dohány, mely két üvegben elhe őszünk lesz, hogy dohányunk rendesen beszá
lyezve vallja magát »küstendili«-nek, oly kez radhasson.
detleges dohánvgyártmánv. minőt csak a sza
II. Melegágyak itt készítve ez évben sem
badkézi s kocsánvokkal vegyes vágatás produ lettek, s igv palánta készletünket Nagy-KikinR . I.
dáról fedeztük. Ez ügyben már írtam én Te
kálhat.
kintetességednek. de úgy látszik, levelem nem
jutott rendeltetése helyére. Erről máskor bő
Vidéki tudósítások a dohány állásáról. vebben.
HL Az »Exsiccator*-ról megjelent közle
A
D ohán, lj « á r “ eredeti tuddeitáeei.
ményeket mindenkor nagy figyelemmel olvas
Felkérjük lapunk kardiáit, sureskedje- tam, sőt tanulmányoztam azokat, s melegen
n*k iramunkét a dohány tiltásáról is a do pártolom, mert átlátom annak nagy előnyeit
hány körök munkálatokról kóle-koria tud toállB .
•) Lapuak u orkM atöja Mhánv iie m é ty u íms *>
Y e r p tlé t, 188ö. meg. 28. A doháay ter
m és idői eredménye ételében jövel oeekélvebb
leead m int m últ évben v o lt; e taveom hideg
időjárás még e palástotokban is lemen fef

Upusk barátjának 1000-1000 »Kxaiccator
assgstc küldött, hogy teo a é ssk v tls kísérletet, > h l u
eredsséav stáeree leó sa, ásatás ily módos sx ári teák
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és czélszeröségét. Ez ügyben a következőre
határoztam el magamat.
# Néhány dohánytermelő gazdávál át fogok
rándulni gróf C s e k o n i c s Endre németezernyai pusztájára, ott személyesen tanulmányo
zandó az »Exsiccator« felállítását, kezelését s
egyéb részleteit; ezek után a küldött ezer szeg
gel szinte egy kis szárítót berendezni, s azon
aztán kísérletet tenni, mire nézve már egy pár
gazdával értekeztem is; s majd azután a nyert
tapasztalatok,- előnyök,- vagy hátrányokról a
télen felolvasást, illetveelőadást óhajtok tartani.
Mindezekről időközönkint bátorkodom te
kintetességedet tisztelettel értesíteni.
Magamat becses figyelmébe ajánlva, ma
radtam hazafias tisztelettel
A m brus gazda.
Levél a szerkesztőhöz.
Tekintetes szerkesztő úr!
Szives fáradozásait köszönve, melyet lap
jában a dohány termelők érdekeinek elömozdi- ,
tása által tanúsít — bátor vagyok némely észre
vételemet és illetőleg kérelmemet előadni.
Én régi dohánytermelő lévén, már' az
osztrák kormány idejében házilag kezelve ter
mesztettem pajtákban — tehát árnyékban szá
rított dohányt. Eredménye az volt: hogy igen
hajlékony — húzást kiálló barna dohányt
nvertem. A szolnoki beváltó hivatalban feltű
nést okozott különösen súlya által, mert ez
jóval nagyobb volt a közönséges levegőn —
vagyis napon száritottnál, és ezen sulvkülön
bözet volt minden haszon, a másképen szárí
tott irányában. Mert a szolnoki beváltó hiva
talnál ki nem lehetett kérelmezni, hogy ezen
ugvnevezett hollandi módra szárított dohányt
figyelembe vennék — noha akkor gondolom a
kiséri beváltó hivatal területén minta dohány
termelés és szárítás volt.
Az én dohányomat csak úgy bányákba
rakták és erjesztették, mint a napon száradt
sokkal zsirtalanabb dohányt — és az ered
mény — mint a Tiszttartó úr mondá — a
dohánynak elromlása lett.
Ebből következik, hogy az ily módon
szárított dohányt a beváltó hivatalok máskép
kezeljék — sőt már talán bálozni sem volna
szabad.
Ha tehát mint szivartakarót használni kí
vánná, a beváltó hivatalnak más szabályokat
kellene kiadni a kezelés — és beváltás mód
jára — és a mi termelőre végczél, más ára
kat is kellene kiszabni; — mig ez nem le
szen, addig bajos a pajtában szántást elfogadni
és a költséges beruházást megtenni.
Szives figyelmébe ajánlva ez ügyet — ha
lehet, méltóztassék befolyása által fejleszteni
és a termelők javát előmozdítani.
Nagy-Kőrös, augusztus 22-én. 1885.
Tisztelettel vagyok
Somogyi György
m int dohányterm elő.

*
Ezekre nézve nézetünket a következőkben
adjuk.
A nagy-körösi dohányból szivarleveleket
nem lehet várni, de mindamellett az árnyékbáni szárítás nagyon hasznos dolog ott is;
csakhogy az árnyékban való szárításnál a do
hánynak okvetlen teljesen érettnek kell lenni;
ellenben nagyon veszélyes*, és az esetben, ha
nem egészen éretten törtük a dohányt, kevésbbé rósz, ha az szabad ég alatt, napon
ssárad. Azon dohány pedig, melyet az idő
ben a szolnoki beváltó hivatalban elromlottnak
állítottak, bizonyára éretlen volt, és azért nem
lehetett az kellően beszáradva; sok víz tar
talma volt és a ferroentátió alatt el kellett
romlania. Igaz, hogy gondos kezelés mellett
ily esetben a bajt kisebbíteni lehet, de egé
szen elhárítani teljes lehetetlen.
A jól érett és gondosan kezelt dohányok
kal szemben, ha pl. ások árnyékban szári ttatnak, a kincstár eléggé méltányos, és as árak
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fönnebbiek szerint legtöbb esetben a fogyasz száll fel; ezen Ütödések czélja az, hogy' elő
tási illeték alapján szabatik ki, ezzel a bünte ször lehűtse a füst melegét, másodszor meg
tisztítsa a füstöt a koromrészektől; igy azután
tés is tetemesen leszálhttatotr.
III.
D o h á n y n a k t i l a l o m e l l e n ea sszár szopókájától kezdve már tisztított s hi
h a s z n á l a t a által elkövetett jövedéki kihá degebb füstöt élvezhet a dohányzó.
A pipából feljövő füstnek kormot adó ré
gást képez, ha valaki:
1. a kincstár számára való beszállításra szei a szopókán leszálló nedvvel együtt egy'
vagy kivitelre, illetőleg az ezen czélra enge tömlőbe jut; ha már most alul is a pipanyak
délyezett kereskedők raktáraiba beszállításra közelében, felül a szopóka mellett tömlő van
termelt dohányt a szabályszerű beszállítás vagy elhelyezve, akkor a pipaszár egészen tisztán
beraktározás alól elvonja, akár azt maga fo marad, mely körülmény csak mellékes — mind
gyasztotta el, akár másoknak adta, akár pedig azonáltal lényeges — nyereség a mellett, hogy
azon idón túl tartotta vissza, a mikor a kincs tisztított tűst élvezetében részesültünk.
Hogy* a feltaláló miért nevezi pipaszárát
tárhoz való beszállításnak meg kellett volna
történnie, a nélkül, hogy ezen beszállításban »takarékpipaszár«-nak, annak is meg van a
maga
oka. Ugyanis, mig a közönséges pipa
el nem hárítható ok által akadályoztatott volna;
2. dohányt a kincstár vagy annak bizo szárral szivott pipában rendesen a szárak roszszasága folytán sok bagó képződik, addig a
mányosai raktáraiból jogtalanul elvisz;
3. saját használtra termelt, vagy a tör szóban forgó pipaszár a bagóképződést meg
vény határozatai szerint saját használatra ka akadályozza s igy* a pipába tömött dohánypott dohányt oly egyéneknek ad, kik ezen mennyiség egészben elfüstölhető s a pipa fe
dohány élvezetére és átvételére jogosítva nin nékig kiszívható; ez pedig a tajtpipák úgyne
vezett >kiszívására« nézve annyiban üdvös,
csenek ;
4. dohánynövényeknek oly egyéneknek hogy az ember nincs kitéve azon veszélynek,
való átengedése, kik dohánytermelési engedélyi miszerint uj tajtpipáján »szakái *-t neveljen.
E pipaszárnál, mely nagyon megérdemli,
nem nyertek és
A dohányjövedéki kihágásokról.
5. ha azok kik kivételképen dohányt a hogy figyelemben részesüljön, szükséges még
I rta : D r. NEL’BERG ER IGNÁCZ kir. táblai bíró.
kincstári raktárból vagy dohánvtőzsértöl ked felemlíteni, hogy a tömlők tiszta vékony ónm.
vezményi áron kapnak, azt másoknak adják jemezből készülnek, de kívánatra üvegből is.
U.
A d o h á n y t i l a l o m e l l e n e s át,
ké kiknek ily kedvezményre igényük nincsen.1)
Kapható 2 forintjával a feltalálónál Debs z í t é s é n e k fogalma az l 868 : dohányjöv.
E jövedéki kihágás az 1868. évi dohány reczenben.
tÖrv. és szab. 76. és 89. §-aiban van megha jÖv. törv. és szab. 77. §-a alá esik és az 1876:
Az országos kiállítás területén működő
tározva — e szerint tilos:
IV. t -ez. 18. §-a szerint, ugv mint a dohány dohánygyártási osztálynak H e r b e rt drezdai
a) oly dohányt vágni vagy tekercsekbe tilalomellenes birtoklása, a fogyasztási illeték nagykövet személyében a napokban érdekes ven
fonni, mely nem a kincstár raktáraiban vé nek kétszeresétől négyszereséig büntettetik.
dége volt; a termelés és gyártás terén nagy
tetett,
A budapesti kir. ítélő táblához felülvizs szakavatottságot eláruló vendég kíséretében volt
b) nyers dohányleveleket vagy vágott gálat végett felterjesztett dohányjövedéki kihá Z i c h y J e n ő gróf, S c h n i e r e r miniszteri
pipadohányt őrleni vagy burnóttá vagy sziva gásokból kiderül, hogy a kihágásoknak nem tanácsos; a nagykövet jegyzeteket irt magának,
rokká átalakítani.
csekély része, dohánynak beszállítás alól el megizlelt néhány szivart és szivarkát s azon
Az a) alatt említett tilalom azokra ki vonására vonatkozik; nem lehet tehát fölösle megjegyzéssel távozott, hogy a honi gyárainkban
nem terjed, kik az illetékes pénzügyigazgató ges, hogy a kihágás e nemével bővebben fog készült szivarokból Drezdába való megérkezése
ság engedelmével, dohányt saját használatra lalkozunk.
után nagvobb mennyiséget fog megrendelni.
Ültetnek (a hivatkozott szab. 52. §.), dohányt
Az e tekintetben emelt vád ugyanis azon
Iszonya vihar dúlt a napokban —
saját használatukra visszakapnak 1 55. §. >vagy alapul, hogy a kincstári dohánytermelők az
dohányt külföldről szabálvszerüleg saját hasz előirányzott mennyiségnél kevesebb dohányt mint amerikai lapok írják — D é l - K a r o l i n a ,
nálatukra behozatnak.
szállítanak be a dohánvbeváltó hivatalvak. A G e o r g i a , F l o r i d a és C o n n e c t i c u t
Tilos továbbá a dohányeladóknak a kincs vád részéről az előirányzatban kimutatott és a á l l a m o k b a n . Nagy számú hajót a hullá
tári gyárakból és rakhelvekből szerzett dohány tettleg beszállított dohánymennyiség közt mu mokba merített és az épüleket mint kártyanemeket átalakítani, azokat nedvesíteni, vagy tatkozó különbözet, jogellenesen vissza tartott
házakat verte le. A kár t ö b b m i l l i ó d ol bármi más anyaggal vegyíteni.
nak vétetik. E vád ellen a termelő többnyire
A 11. alatt felsorolt cselekmények tehát az előirányzatnak helytelen felvételével véde l á r a r ú g . A dohány teljesen meg van
a dohánvjőv. tÖrv. és szab. 76. illetőleg 89. kezik. Atermés kipuhatolása ugyanis a dohány semmisítve.
§-aiba ütköző és az 1876. évi IV. t.-cz. 17. leveleknek szedése és zsinórokra való húzása
A nemrég elhalálozott világhírű tábor
§. szerint büntetendő jövedéki kihágást ké alkalmával történik. Az ellenőrzés eszküzölhe- nokról. Grantról. sok mindenfélét írtak már a
peznek.
tése és a dohánysulv könnyebb megállapitha- lapok. Hogy mit keres Saul a próféták között
A büntetés: a) mindazon esetekben, me tása végett szükséges, hogy az ugyanazon j vagyis mit keres Grant a »Magyar Dohány új
lyekben a dohány, mely a hihágás tárgyát ké minőségű és hasonló hosszasággal bíró zsinó ság -bán. azt a következőkben adjuk elő. Mi
pezi, a kincstár raktáraiból származik, vagy rok egy helyen tartassanak. A dohány-élő- í ként azt több hazai lap irta. Grant tábornok
törvényszerűen a törvényes illetékek lefizetése irányzat a termelő vagy megbízottja jelenlété nagy dohányos volt; amerikai lapok ír
mellett külföldről behozatott, a fogyasztási ille ben vétessék fel, kellőleg megállapítandó a ják. hogy Grant egy ízben fürdőbe utazása al
téknek felétől kétszereséig,
különböző dohánvfr.j iszin-, kö/.épalj minősége j kalmával a vonaton utazott, a vonat kisiklott
b) minden más esetben a fogyasztási ille szerint; a dohánvzsinórok száma nem a ter s számos baleset történt; a tábornokot úgy
ték kétszeresétől négyszereséig állapítandó meg. melő bemondása, hanem tettleges összeszám- vonszolták elő a romok közül, de szivarja még
Dohánynyal való házalás vagy dohány lálás alapján jegyeztessék fel és a khlönböző akkor is szájában volt s ő javában füstölt.
nak nyilvános helyen tilos árulása szigorúbban minőségű és különböző hosszúságú zsinórok Grant maga beszéli, hogy 5 azelőtt nem volt
büntetendő, meri erre a törvény a tennebbi súlya külön-külön állapittassék meg.
oly nagv dohányos, de a donelsoni csata után
bírságokon felül még külön egy havi szabad
annyi kitűnő szivart kapott ajándékba, hogy az
(Folytatása
következik.)
ságvesztésbüntetést szab.
összes tisztikarát bőségesen elláthatta vele s
A büntetés alapjául szolgáló fogyasztási
mégis rengeteg mennyiség maradt neki. »Azóta
illeték az 1876: IV. t.-cz. 11. §-ában van
szenvedélyes dohányzó vagyok, — beszéli —
Vegyesek.
meghatározva :
s ízlésem annyira elkényesedett. hogy csak a
Készség:! és taknrék-pipaszár. Debre
1. a külföldi gyártmányokért vagy kül
legfinomabb szivar ízlik. De ennek a jó embe
földi nyers dohányért és az országban tiltott ezen. az igazi és jó pipások ezen ős fészke, rek az okai. Mit gondol, miért küldtek annyi
módon készített dohánygyártmányokért az újabban ismét olyant produkált a pipazás terén, szivart a donelsoni csata után : A hírlapok azt
1875: XIV. t.-cz. értelmében minden 560 a mi bizony becsületére válik feltalálójának. írták, hogy a csatát egy szivarzó ember nyerte
tiszta sulvu gramm után szivarok és szivar- Ugyanis — mint értesültünk — K. Tóth Sá meg s ez alatt engem értettek. Mindenki meg
kákért 5 frt 50 krral, más dohánygyártmá muel. ottani esztcrgálvosmcster. olvan pipaszá rögzött dohányosnak tartott s ez idő óta való
nyokért 4 frt 20 krral, nyers dohánvért 8 írt rat talált fel. melynek segélyével elkerülhető sággal elhalmoznak a jobbnál jobb szivarokkal.
azon kellemetlen érzés, mely a szárban kép
5Ó krral;
Már pedig ezeket csak el kell szívni !< És
2. belföldön termelt dohánylevelekért és ződött s a felható nedv, pipamocsok által szívta is egész halála perezéig szenvedélyesen.
tiltott módon készített belföldi vágott dohány szívás közben elöidéztetik; ezen nedvnek el
*
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hárítása kétségkívül nagy haladásra mutat s a
ért minden 500 gramm után 80 krral.
Szerkesztői üzenetek.
A fogyasztási adó e szerint, különösen pipázást megkönnyíti, a pipázás élvezetét meg
F . I . T o l n a . S . Ö. J á s z k i s é r . • Legyen a dal
a belföldi dohány után, az előbb .érvényben hosszabbítja.
as, kesergő, liaim. csak énekeljetek.* (T o m p a. A
Az - egészségi« pipaszárban a füst útja nem fájdalm
volt határozatokhoz képest tetemesen leszállitm adár fiaihoz,i — Hz. Ö . V e r p e l é t . Mindig öröm m el
tatott, mert az 1868. évi dohányjÖv. törv. és egyenes; a pipanyaktól kezdve a szopókáig ütődve veszszük közlem ényeit. — A. I . K i s - O r o s z . Előre
örülünk nagybecsű közlem ényeinek. Elvárjuk.
szab. 97. g. d) szerint a fogyasztási illeték
.*) L. a fentebb idézett 1878. évi o k tó b er 12-én
fontonként 2 frt 10 krral volt számítandó, je
*z. a. kelt pénzügyin. rendeletét, a hag y aték o k 
Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos:
lenleg azonban ezen illeték, kilogrammonként 55.337.
ban talált dohány vagy dohánygyártm ányokra nézve kö
1 frt 60 krt tesz k i; minthogy a büntetés vetendő eljárásról.
*
■ '* • <.. •
Daróci! Vilmos.

is kielégítek, fókép az ujabbi időben, a roszszul kezelt dohány pedig, bár mi olcsón is
átvéve, mindig nagyon drága.
Még csak annyit jegyzünk ezek után meg,
hogy nem kell felednünk, hogy az újabb idő
ben nagyon sokat változtak a viszonyok s ha
abban a régi időben talán nem méltányolták
is kellőleg a kiváló kezelés által elért finom
ságot, a m. kir. dohányjövedéki központi igaz
gatóságnak az újabb években kiadott ársza
bályzata mondhatni feltőnő előnyben részesíti
a szivarboriték és válogatott leveleket és egyéb
ként is rendeletéiben és másként is oda tö
rekszik, hogy a termelő a minőségre fektesse
a fősulyt.
Ami másrészt a beváltó hivatalban való
későbbi ^kezelést illeti, az iránt is meg lehet
nyugodva kérdést intéző, mert most már úgy
a beváltóhivatalok, mint a gyárakbani kezelés
kifogástalan.
A szerkesztőség.
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