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A „Magyar DohAnyujség"

kiadóhivatala.

A dohányjövedéki törvények módosítá
sáról.

Midőn nemzetgazdaságunk ezen fontos 
tényezőjéről, a dohányról van szó, nem sza
bad eziránt senkinek sem közönyösnek lenúi, 
ki a dohánytermeléssel bárminő kis mér
tékben foglalkozik.

A törvényjavaslatnak, melyet a pénz
ügyminiszter a képviselőházhoz benyújtott, 
czelja az állam jövedelmét, de a termelőkét 
is fokozni.

Van a törvényjavaslatban sok olyan 
rész. mely a termelőknek igen zokon fog 
esni, de a végeredmény mégis csak hasz
nukra fog válni. Igen el fogja keseríteni a 
termelőt azon gondolat, hogy a saját ter
méséből az olyannyira megszokott pipázó 
dohányából meg nem tarthat magának sem
mit, meg nem kínálhatja vendégeit az ő 
öblös dohánytartójából, dicsérvén az ő ki
tűnő dohányát; és r.em fogja a hosszú téli 
estéket pjpaszóval kis preferanc mellett el
diskurálhatni. A saját szükségletre termesz
tett külömböző fajú illatos dohányfelleggel 
a kastélyt, a pipázó-szobát nem fogja el
árasztani ; az igazat megvallva, ez nem sza
tíra, hanem valóságos érzékeny csapás ; el
válni egy ilyen régi patriarchális szokástól, 
sokkal rosszabb, mint a csecsemőt az emlő
től elválasztani, mert az későbben kárpót
lást talál a mesterkélt emlőkből nyújtott 
nedvekben, de jelen nemzedékünk bizonyára 
folyton fogja sinleni e reájok nézve óriási 
veszteséget. De a jövő nemzedék az anyagi 
haszonnal járó intézményt csak áldani fogja.

Nehéz lesz búcsút venni a régi, a nagy
apáktól öröklött szép régiségtől, tajtpipák 
és állványok, sallangós dohányzacskóktól 
stb. dolgoktól, bizony ez nem tréfa, mon
dom, ez egy keserű elválás; de minden
esetre csak anyagi haszonnal fog járni.

De meg kell jegyezni némely dolgokat, 
melyek eltekintve a sok kellemetlenség elő
idézésétől, még anyagi hasznot sem ígér
nek. Ilyen például a javaslat azon tétele, 
hogy a földterületnek arányosnak kell lenni.

De hátha nem az és mégis abba kell hogy 
termeszsze dohányát, mitévő legyen azon 
véggel vagy hosszúkás szeglettel 1 hisz csak 
nem vethet egyéb másféle növényt ugyan
azon darab földbe.

Azért, mert az ellenőrzés többe fog 
kerülni, az egy forint helyett két forint 
legyen fizetendő. Zokon eshetik ez azon ter
melőnek, kinél ez ideig sem történt semmi 
csempészet, hogy ő most kétszeresen fizesse 
a termelési d ijjat; fizesse ezt a csempész, 
büntessék azt a lehető legszigorúbban, de 
ne részesittessék abban az ártatlan. Hisz 
végtére a szegény kertészre fog háramlani 
a teher, melyet a gazda meg fog vele osz
tani.

A sarju-meghagyásnál engedett egyes 
kivételeket, melyek takarmány hiányos vi
déken kérelem utján megengedhetők lesz
nek, nem találom helyén levőnek, még pe
dig azért, mert :

vetésforgási szempontból egyáltalán a 
' dohányföldet búzával kell, hogy vettessék, 

és ez igen helyén van, már pedig sarjut 
hagyni és azután búzát vetni, — ez nincs 
rendén. — Azért sincs rendén a saiju- 
dohány meghagyása a földön, mert az őszi 
időben ezen dús növényzet a földet felette 
kizsarolja, a sarju pedig egyáltalában érték
telen dohány, és hogy egyeseknek meg le
gyen engedve, másoknak nem, nincs egé
szen helyén.

Épen olyan sérelmes a rendezett ter
melőknek azon kilátása, hogy a netáni bár
minő tormában előforduló csempészet ese
tén a termelési engedélytől megúsztassa
nak . Ezen tétel a pénzügyi bizottság által 
oda módosíttatott, hogy ha más valaki a 
csempészetet „a termelő tudtával" követte 
el. A bizottság ez utóbbi módosítással el
fogadta a §-t.

Nehéz azon körülmény is, hogy az 
elültetés junius 15-ikig be legyen fejezve. 
Mindenesetre az okszerű termelés meg
kívánja, hogy a dohány-palánta mentül 
korábban be legyen ültetve, de fájdalom, 
nagyon is gyakori dolog, hogy az ültetés 
csak szórványosan eszközöltetik május ha
vában és a termelők legnagyobb része csakis 
junius havában kezdi az ültetést, miként 
végezze be 15 nap alatt az egész 
ültetést ? igen gyakran meg szokott történni 
a termelő hibáján kívül, hogy a palánta 
nevelés az időjárás miatt elkésett, ily esetek
ben lehetetlen junius lő-ikéig az ültetést 
befejezni.

A törvényjavaslat szerint a külkiviteli 
kereskedő köteles a dohányt január utolsó 
napjáig átvenni, vagy a termelő törvény
szabta raktárában beraktározni. — Mi törté
nik akkor, ha a simítás addig el nem ké
szül ? és még pedig azért, mert a dohány 
a simításra az ideig nem volt alkalmas, nem 
volt teljesen beszaradva, vagy az időjárás 
olyan, hogy a simítást okvetlen be kell 
szüntettetni a tulszárazság miatt, mely az 
időjárástól van függővé téve?

Sokszor az ut j árhatatlansága is kése- 
delmeztetheti az átvételt — és a már oly na

gyon lesújtott külkiviteli kereskedés és ter
melés még jobban sujtatnék. Sokszor még 
az is megakasztja az átvétel folyamát, hogy 
a pénzügyőri szakasznál nincs senki, a ki 
a dohányt a termelőtől a vasutig kisélje és 
sokszor egy hétig kell várni, mig másnemű 
szolgálatból visszakerül a dohányt kisérni 
és a feladásnál jelen lenni, mert nélküle az 
átvétel meg nem történhetik.

Jól tudja azt a kincstári beváltó bi
zottság, hogy a dohány nagy része január 
utoljáig el sem készülhet, jele annak, hogy 
ott is a beváltás sok helyen február havá
ban eszközöltetik.

A külkivitelre termesztett dohány, ha 
az elkészült és január 31-ig át nem véte
tett, eddig is beraktároztatott és a termelő 
fél csakis a pénzügyőr jelenlétében, kinél 
a raktárkulcsok voltak letéteményezve, me
hetett dohányát megnézni, ellenben ha a 
simítást be nem végezhette, jelentést tett 
erről, és időhosszabbitást nyert, és ez to
vábbra se lehet másként.

A törvényjavaslatnak többi pontjaira 
még visszatérünk, lapunk tere nem engedi 
ezzel most bővebben foglalkozni.

A törvényjavaslat egesz teijedelmében 
a napilapokban közölve volt, és azért mi 
csak az indokokra szorítkozunk, melyek je 
len számunkban közölve vannak.

Daróczi Vilmos.

A dohánylevelek simítása, osztályozása 
és csomózása.

A dohánylevelek a szárítás által kissé ösz- 
szegöngyölődnek, s miután a helyes osztá
lyozásra szükséges a levél minőségét és vol
tát látni, azok kisimitandók.

Simításhoz azonban a levélnek puhának és 
hajlékonynak kell lenni, mert ellenkezőleg Ösz- 
szemorzsoltatnék. Ha tehát a nedves időjá
rás —  miáltal a levél puhává, hajlékonvnvá 
válik —  be nem várható, az mesterséges úton 
puhítandó meg.

A legártatlanabb szer abból áll, ha a le
vél hideg helyről (pl. pajtából) meleg szobába 
hozatik. miáltal az kissé megvonul; magától 
értendő azonban, hogy kályhától, illetve a tűz
helytől távol rakandó s takarandó le, mert ellen
kező esetben még jobban kiszárad s töréke
nyebb lesz. —  Alkalmas, s szintén ártatlan szer, 
ha rövid időre pl. egy éjen át a leveleket egy 
nedves, de nem dohos pinezében akasztjuk 
fel, miáltal a levél simitásra szintén alkalmas- 
és puhává válik. A termelők azonban ren
desen úgy cselekesznek s a j á t  k á r u k r a ,  
hogy v í z ,  vagy gőz által puhítják meg dohá
nyaikat. Saját káruRra, mint mondám, mivel 
ezáltal a levél színe megváltozik, s a rotha
dást is elősegíti.

Ezután a dohánylevelek a zsinórról óva
tosan leveendők, szétbontandók s asztalon simí- 
fandók ki. Kisimítás után színoldalukkal lefelé 
fordítandók, miáltal a következők puha alapot 
nyernek, s ezáltal a munka is gyorsabban ha
lad előre. Egyúttal az osztályozás is fogana- 
tosittatik.
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Az okszerűen kezelt, s illetve felfűzött 
dohányoknál itt is mutatkozik munka és idő 
megtakarítás, azonfelül pedig, a mi fő, mutat
kozik, — a levél minőségére is, — az okszerű 
kezelés jó oldala, a mennyiben, ha vegyesen 
füzetik fel a dohánylevél, ugv a jobb minősé
gű sokat vészit, úgy tartalom, mint tetszetős 
külalak s szinre nézve, a rosszabb minőségű 
által. Munka és idő megtakarítás pedig annyi
ban mutatkozik, a mennyiben ha az alj, anya 
és hegylevelek külön lettek felfűzve, az osztá
lyozásnál az illető osztályozó nem kénytelen 
dohányát annyi felé szétválogatni, illetve osz
tályozni, mivel tudja, hogy csak alj, anya vagy 
hegylevelet osztályoz, s ilyenkor négy rakásba 
rakja dohányát, u. m. a tekintélyes nagyságú, 
ép, teljesen érett, egészséges leveleket külön, a 
kissebb de sérületlen leveleket szintén külön, 
aztán a kissé szakadozottakat ismét külön, s 
külön a nagyon szakadozottakat is. miáltal el 
éretik a csomózásnál az, hogy csak nagyon 
elvétve kerül egy-egy levél rósz helyre, — 
magától értetődik azonban, hogy ezen emlí
tett négy rakás csomózás előtt —  a levelek 
finomsága és szívóssága szerint — ismét osz
tályozandó. Mig ellenben a vegyes — nem 
okszerű — felfüzési módnál, hol az illető osz
tályozó előtt alj, anya, hegylevél vegyesen 
fekszik, az osztályozás alkalmával annyi féle 
rakást kénytelen csinálni, hogy utóvégre maga 
sem tudván, mit hová kell tennie, össze za
varja, s ily esetben jő elő a rósz csomózás, 
mi ha beváltáshoz kerül, a termelő kárára lesz,
—  de mindenkor a beváltási szabályok sze rint
—  beváltva.

A csomózásnál főgond fordítandó arra, 
hogy a levelek egyforma nagyságú-, alakú s 
színűek legvenek ; különösen figyelembe veendő 
azonban még finomságuk és szívósságuk is. 
Megemlítendő még a csomózásnál, hogy az 
egyes csomókba, tapasztalat szerint legjobb, 
ha a nehezebb levél nemből 30— 35. s a kÖny- 
nvebb, azaz kerti levélfajból pedig csak 40—45 
levél köttetik. A csomók összekötésére, kivált a 
kerti leveleknél kizárólag spárga ajánltatik, ne
hezebb leveleket azonban lehet dohánylevéllel 
is összekötni. Ezen kötelékek azonban s z ív ó s  
kacs, vagy csekélyebb minőségű levelekből 
készítendők, mindenkor azonban viz, vagy 
gőz általi — tehát mesterséges útoni — meg- 
puhitás nélkül, mert ez a csomóra rossz ha
tással bir, mivel könnyen rothadásnak indul. 
Legjobb tehát, ha ezen kötelékek estve készít
tetnek, mert akkor egy kissé megszikkadnak, 
de teljes kiszáradásuk s megfagyásuk elől 
megvédendők. Schiller Aurél

m. kir. dohánybeváltó tiszt. Apátfalván.

T Á R C Z A .
Füstkarikák.

A „Magyar Dohányujság* * eredeti tárczája.

G y ű j t ö t t e :  R.  I. L.

A legnagyobb sértés.
Ha a n y í r i  embernek azt mondod: te 

semmirekellő, haszontalan, pernahajder, bitang
— ha a tejedet be nem veri —  akkor egye
bet nem csinál veled! de, ha nyíltan a sze
mébe mondod : »a te dohányod rósz* az már 
szent és igaz, hogy beperel, vagv legalább is 
megkerget, mert a nyíriek szerint a nyíri do
hány a legjobb a világon.

A férj egy kényelmes karosszékben Ül és 
pipál; odakünn iszonyú zivatar dühöng, eső 
esik, villámlik, menydörög *, a feleség léleksza
kadva ront b e :

F e l e s é g :  »Jőjj csak, nézd meg, itt van 
az utolsó ítélet !<

Férj: (Egy óriási füstfelhöt ereszt meg.) 
>Mondd meg neki, hogy jöjjön máskor!*

A szenvedélyes dohányzó:
—Barátom, az éjjel olyan gyönyörű ál

mom volt, csupa valódi havanna szivarokat

MAGYAR DOHÁN YUJSAG.

A dohányjövedéki törvények reformja.
A T i s z a  Kálmán mint pénzügy- 

miniszter által a képviselőházhoz beteijesz- 
tett, a dohányjövedék reformjára vonatkozó 
törvényjavaslat szakaszait már bizonyosan 
ismerik t. olvasóink az összes napilapok 
közlései után. Azért is a 3 l. §-ra teijedö 
javaslat nagy teijedelme miatt szorítkozunk 
arra, hogy a törvényjavaslat i n d o k o l á 
sát ,  vagyis azon szempontokat, melyek a 
pénzügyi kormányt a törvényjavaslat egyes 
szakaszainak megállapításánál vezették kö
zöljük.

I n d o k o l á s
a d o h á n y  j ö v e d é k i  t ö r v é n y e k é s  s za
b á l y o k  n é m e l y  i n t é z k e d é s e i n e k  
m ó d o s í t á s a  t á r g v á b a n  b e a d o t t  t ö r 

v é n y j a v a s l a t h o z .
A dohányjövedék jövedelme Magyaror

szágban a m. kir. pénzügyminisztérium fenn
állása óta 1868. évtől kezdve folyton növeke
dik ugyan, mindazonáltal mégis, ha a magvar 
kincstárnak a dohányjövedékből származó jö
vedelmét más országok, névszerint Ausztriának 
ugvanezen jövedékágból származó jövedelmé
vel összehasonlítjuk, azon meggyőződésre ju
tunk. hogy Magyarországon az egvedáruság 
koránt sincs annyira kihasználva, hogy ezen 
biztos és sikeres jövedelem-forrás jelentékenv 
tokozása lehetséges ne lenne.

A dohányjövedékből folyó tiszta jövede
lem 1885. évben Magyarországon 15.*542,000 
lakos után 21 817,728 forintra, Ausztriában 
22.206,800 lakos után 48.365,526 frtra rúgott.

A lakosság számarányának tekintetbe vé
telével a magvar dohánvjövedéknek 33.930,140 
forintot kellene jövedelmezni.

Ebből kiderül, hogy a dohányjövedék 
utáni jövedelem Magyarországon az osztrák 
jövedék jövedelmével szemben jóval csekélyebb.

Mivel a két jövedék a fennálló egyez
mény szerint egyenlő gyártási eljárás szerint 
készített gyártmányokat és pedig egy és ugyan
azon áron bocsát áruba, és a gyártási költsé
gek nagy különbözetet nem mutatnak fel, en
nélfogva a jövedelemben való visszamaradás 
oka Magyarországban abban keresendő, hogy 
itt jóval kevesebb gyártmány fogyasztatik, 
mint Ausztriában.

A fogyasztás a lakosság számarányához 
képest Ausztriában fejenkint 143**, Magyaror
szágban pedig csak 920 grammot tesz ki.

Pénzértékben kifejezve nálunk fejenkint 
csak 2 írt 13 kr. Ausztriában ellenben 3 frt 
20 kr. értékű dohánygyártmány fogyasztatik.

Ausztriának nagyobb jövedelmét tehát

szívtam, élveztem a szüzdohányt, melynek il
latát mintha most is érezném . . . .

— Tudod mit, ha még egyszer ilyesmi
ről álmodol, hadd feküdjem melletted!

A takarékos dohányzó.
—  De te mindig, szünet nélkül szivarozol!
—  Hjah barátom, rósz idők járnak, drága 

világ van. Takarékoskodni kell a gyufával, 
azért hát az egyik szivart a másikon gyúj
tom meg.

*
A tiltott gyümölcs.
Mikor Battenberg Henrik herczeg nőül 

vette Beatrix angol királyi herczegnót, nagy 
önfeláldozással kellett adóznia a boldogságért. 
Viktória királyné, valamint leánva is, a pipa
füstöt ki nem állhatják s a herczegnek, a ki 
nagy dohányos, le kellett mondania legnagyobb 
gyönyörűségéről, a pipázásról. Egész mosta
náig türelemmel állotta ki a mintaférj a tilal
mat. Nem is maradt el a jutalom. Nemrég 
anyósa és felesége meglepték egy pipázó szo
bával. A szobának sátor formája van s egé
szen keleti szőnyegekből készült. A közepén 
egy embernyi magas imitált dohánvnövény 
áll. a melynek virágaiból sűrűn egymás mel
lett a legfinomabb havanna-szivarok tekint- 
getnek ki. A növ#iv cserepe föld helyett arany 
szinü török dohánynyal megtömve. Á
falakat köröskörül alacsony ...,ánok szegélve-
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tetemesen nagyobb fogyasztása eléggé meg
magyarázza, mely Magyarország fogyasztásá
hoz ugv aránylik, mint 1*1 a 7-hez.

Hogy Magyarországban, melynek lakos
sága mint nagy dohányos ismeretes, a fogyasz
tás ily feltűnően csekélyebb mint Ausztriában, 
a következőkben találja magyarázatát

Ausztria csakis Gácsországban és Tirol 
nehány községében összesen mintegy 7000 
holdnvi területen termeltet dohányt és pedig 
kizárólag a kincstár számára, — mig Magvar- 
országon a kincstár számára 1886. évben 
105,460. a kivitel számára 11,057 hold 274 
négyszög öl, —  és saját használatra 345 hold 
1543 l/» négyszög Ölnyi területre adatott ter
melési engedély.

Már pedig minél kiterjedtebb a dohány
termelés, annál nagyobb a dohánynak elhur- 
czolása és törvényellenes felhasználása.

Azonkívül nálunk a kincstári és kiviteli 
termelők még azon kedvezményben is része
sülnek, hogv termésükből saját, valamint min
den 16 évet túlhaladott, velük háztartásban 
élő férfi családtag, ugv minden egyes feles ker
tészük és ezeknek 16 éves férfi családtagjai 
fejenként 10 kilogramm dohányt, kilogram- 
monkint 60 krral kiszabott fogyasztási illeték 
lefizetése mellett visszatarthatnak, a mi szintén 
jelentékenyen apasztja a jövedék bevételét.

Mivel Ausztria területének legnagyobb ré
szében dohánvtermeléssel nem bir, dohányter
melői pedig semminemű kivételes kedvezmény
ben nem részesülnek, Magyarországra nehezül
nek mindazon hátrányok, melyek a dohány
termelésből a dohányeladás rovására erednek.

A magyarországi, fejenként 1*20 grammal 
megállapított fogyasztás csakis a törvényes 
fogyasztást képezi, mert a csempészett dohány
mennyiségek fogyasztását pontosan megálla
pítani lehetetlen.

Hogy a törvényellenes fogyasztás Magyar- 
országban folyton nagyobb mérveket ölt, a 
következőkből kivehető.

Már évek óta tapasztaitatik, hogy a jö
vedéki gyártmányok a nyári hónapokban a 
legnagyobb kelendőségnek örvendenek, mind
addig, mig a dohánylevelek érni kezdenek ; 
ezen időponttól kezdve azonban az eladás 
folytonosan csökken, míg nem deczember, ja
nuár és februárban, vagyis azon hónapokban, 
melyekben a termelt levelek legnagyobb részt 
még a termelők kezeiben vannak, a legalsóbb 
pontig sülyed.

Ugyanazon mérvben, a mint az állam ré
szére vagy kivitelre termelt dohányokból tör
vényellenesen visszatartott dohánymennyiségek 
felhasználtattak, emelkedik márczius havától

zik s ezek fölött az egész szobán végig egv 
valódi mübecscsel biró gyűjtemény látható a 
legfinomabb pipákból és szivarszipkákból.

*
A szokás hatalma.
Az anya három éves beteg gyermekéhez 

más orvos hiányában a helyben állomásozó 
katona orvost hivatja.

—  Mit szól orvos ur betegemhez ? — 
kérdi aggódva az anva.

O r v o s :  Nagy baj lehet belőle . .  . Min
denek előtt sok mozgást tegven . . . .  a z u t á n  
ne d o h á n y o z z é k  és ne igvék pálinkát!

(Ez valószínűleg ugyanazon orvos volt, 
ki a beteg üterét tartva, a zsebórára meresz
tett szemekkel ilyeténkép olvasta az érverést: 
eins, zwei, drei, vier, unter, ober, König, ász !)

*
Envém — tied.
A legbölcscbb biró sem tudta volna olyan 

szépen megoldani az „enyém — tied* kérdését, 
mint az a siheder, aki egv eldobott szivarvég 
tulajdonjoga fölött hajba kapott társával. Az 
erősebbik zsebredugta a leletet, mondván :

— „Ez az envému ; azután a nélkül, 
hogy igémé, a gyengébbnek egy nyaklevest 
adott e szavakkal:

—  „Ez meg a tied!“
Denique: „Minden Demosthenesnél szeb

ben beszél a tett.44

— Hogyan ? On rövid szivart szi ?
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kezdve ismét az eladás, és junius, julius, au
gusztus hónapokban éri el tetőpontját.

Ezen jelenség különösen a közönséges 
pipadohány fogyasztásnál, nevezetesen pedig a 
dohánytermelő kerületekben észlelhető.

És ezen jelenség nem esetleges, hanem 
hasonló egyformasággal ismétlődik évről-évre, 
mint azt a dohányáruda-raktárak által a do
hánygyártmányok eladásáról beterjesztett ada
tokból összeállított kimutatások tanúsítják.

Az említett kimutatásokból kiderül, hogy 
a legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb hónapok 
között, különösen a közönséges pipadohánynál 
jelentékeny különbség mutatkozik, a mennyi
ben a január havi eladás a junius havi forga
lom felét sem üti meg, mely jelenség termé
szetesen az egyes havi pénzbevételeknél is 
megegyező módon tapasztalható.

A különbözet a téli és nyári hónapok 
bevételei között oly nagy, hogy azon esetben, 
ha a junius és julius havi bevétel átlaga vétetik 
mint normális bevétel az év többi hónapjaira 
is alapul, akkor a jövedéknek évi bevétele 
vagy 3 millió frttal kedvezőbb eredményt mu
tatna fel.

Nemzetgazdászati érdekeink a dohányter
melés megszorítását meg nem engedik, de 
nem is szükséges, hogy a dohánytermelés 
megszorittassék, hanem elkerülhetetlen az, hogy 
a dohánynak termelése s a dohánynyal való 
forgalom jobban ellenőriztessék.

Ennek lehetővé tétele végett mindenek
előtt az útban álló akadályokat kell eltávo
lítani.

llv akadály első sorban a saját használatra 
való dohánytermelés.

Saját használatra való dohány termelési 
engedélyt nyert:

Évben Közsé Term e Engedélye-
Befolyt enge
dély- és fel

gek lők zett terület ügyeleti illeték
s z á m a hold □  51 forint kr.

1875 5212 67910 886 187*/, 181283 16
1876 2986 '  11882 147 755‘/t 96688 7 0 ‘/s
1877 2821 14089 162 623 95553 34
1878 2Í>23 17358 191 1504 108994 35
1*79 2766 19334 198 764 108558 34'/,
1880 2684 16018 187 614 103529 7 2 1 t
1881 2341 23010 215 5 120813 13*/,
1882 2234 24768 247 1557'/« 139343 34
1883 2276 30516 295 1583'/, 161150 08*/,
1884 *2426 36088 346 100 187995 97 */,
1885 3012 37330 372 702*/, 199756 57

Addig, míg a saját használatra való do
hánytermelés fentartása által lehetővé tétetik, 
hogy az országban szerte-széjjel 2000 és 5000 
közt váltakozó dohányközségekben termeltetik 
dohány, a dohánytermelést és a dohánynyal 
való forgalmat sikeresen ellenőrizni nem lehet.

—  Igen.
—  S hogy van megelégedve illatával ?
—  Illatával ? Illatát nem szívom, csak a 

szivart.
*

A szivartözsdében.
Vevő: Hiszen minél mélyebben nyúlok a 

skatulyába, annál rosszabb szivarokat találok!
Trafikos: Persze, hogy persze! Hát tes

sék a skatulyát felforditani. akkor mindig 
jobbakra akad !

*
Mire jók a szivarcsutkák ?
A párisi Rue Monge meghosszabbítása 

által az ősrégi Piacé Maubert (Maubuée)* át 
fog alakíttatni; ezen a téren a Boulevard Saint 
Germainhoz vezető lépcsőkön minden reggel 
8 óra felé megtartják a »csutka tőzsdét«. A 
látogatók áruikat papirrongvokban kínálják. 
Mindenki elhozza a szivarcsutkákat, melyeket 
az előtt való napon kávéházak előtt, a boule- 
vardokon stb. szedegetett Össze. Némelyek 
megelégszenek csekély mennyiségek kicserélé
sével vagy megvételével személyes használa
tukra. A nagykereskedők (ratisseurs) mindent 
összevásárolnak, amit nekik kínálnak, fontját 
rendesen egy frankjával, A csutkákat megtisz
títják, megszáritják és megfestik, azután saját 
kis gépeikkel szétvágják. Az így nyert dohány
nak fontja azután egyszerű csomagokban tit
kon mint ^csempészett dohány* 3— 4 frank
jával adatik el. A rendőrség becslése szerint

Tapasztalásból merített tény, hogy a saját 
használatra való dohánytermelés káros, mert 
sokoldalú visszaélésekre nyújt alkalmat és nagy 
mérvben apasztja a kincstári gyártmányok fo
gyasztását, a mennyiben a saját használatra 
való dohánytermelési engedélyt oly egyének is 
keresik, kiknek tudomásuk van arról, hogy az 
általuk termelt dohány élvezhetetlen, vagy kik 
dohányozni nem is szoktak, és az engedélyt 
csak azon oknál fogva kérik, hogy alkalmuk 
legyen ezen engedély fedezete alatt más vi
dékeken kincstári termelők által termelt finom 
pipadohánynemekböl tilos utón kéz alatt 
csempészektől beszerzett dohány készleteket 
egész éven át tartani és akadály nélkül a jö
vedék legnagyobb károsítására fogyasztani, vagy 
pedig azt értékesíteni.

Egy másik akadály azon kedvezményben 
rejlik, melyet a kincstári és kiviteli termelők 
élveznek, t. i. hogy termésükből 10— 10 klgr- 
nyi mennyiséget visszatarthatnak.

E kincstári termelők ezen kedvezmény 
alapján fogyasztási illeték befizetése mellett
megváltottak : 

évben klgramot forint krajczár
1875. 116.976 42,111 36
1876. 93.0381/, 55,823 10
1877. 78.875 47,325 —

1878. 67.894 40.736 40
1879. 55.6407, 33.389 70
1880. 66.0157, 39,609 15
1881. 61.659 36,995 40
1882. 67.9027, 40,741 50
1883. 65.491'/, 39,294 90
1884. 63.6907, 38,214 30
1885. 65.642 39,385 20

krnyi fogyasztási illeték lefizetése mellett.
A kiviteli termelők ezen kedvezményt a 

következő mennyiségek erejéig vették igénybe :
évben klgramot forint krajczár
1875 4379,,, 1576 75
1876 2599 ,,, 1559 92
1877 1841 1104 71
1878 2162, 1297 52
1879 1095'/, 657 30
1880 1152,, 691 40
1881 2948 ,,, 1768 95
1882 4319* 2591 50
1883 34217, 2052 90
1884 12221/, 733 50
1885 21947, 1316 70

krnyi fogyasztási illeték lefizetése mellett vál
tottak meg.

Ezen kedvezményt a termelők újabb idő
ben ritkábban veszik igénybe a kiváltható egész 
10 klgrm. erejéig, hanem rendesen fejenként 
csak 2— 4 kilogrammot váltanak meg és a ki-

Párisban lö00 szivarcsutka-gyüjtö van. Ezek
hez járulnak még pinczérek, utczaseprők és 
más emberek, akik a gyűjtést mint mellékfog
lalkozást Űzik és gyűjtéseiket szintén a leirt 
módon adják el. A csutka-börzén épugy emel
kednek és esnek az árak, mint minden más 
tőzsdén a kinálat és kereslet szerint. Télen ál
talános az emelkedés, mert a kereslet növe
kedik, a kinálat azonban nem.

*
Nihilista cigarettek.
A pétervári titkos rendőrség nemrég ér

dekes dolgok nyomára jött. Fölfedezte azt, 
hogy Péterváron még a cigarettek is nihilista 
érzelmüek, mert a szopókájukba nihilista prok- 
lamaciók vannak csavarva. A rendőrség erre 
megkezdte a hajszát a mitsem sejtő trafikusok 
cigarettjeire s nem kevesebb mint 5.300,000 
darab cigarettet foglaltatott le és égettetett el. 
Gresszer, Pétervár rendőrkapitánya, szigorú 
rendeletet adott ki, hogy minden dohányzó 
ember, ha ilyen kompromittáló cigarettre akad, 
azt szolgáltassa át a rendőrségnek, melynek 
közegei egyébként most mást se tesznek, mint 
a békésen cigarettezők szájából szedik ki a 
füstölgő jószágot, hogy kiderítsék bűnös vol
tukat. Történt, hogy egy ilyen nyomozó tit
kos rendőr meglátott két fiatal leányt, kik 
közül az egyik cigarettezett. Odalépett hozzá
juk s követelte a füstölőtől, hogy adja át a 
cigarettet; a leány nem engedelmeskedett, ha
nem azt kérdezte, hogy mióta tilos Péterváron

váltott dohányról nyert igazolványt mind töb
ben törvényellenesen visszatartott, kéz alatti 
eladásra szánt nagyobb dohány mennyiségek 
fedezésére használják fel.

Mig ezen kedvezmény fenáll, a dohány 
forgalmát sikeresen ellenőrizni, a jövedék jö
vedelmét nagyobb mérvű károsodások ellen 
megóvni lehetetlen.

A saját használatra való dohánytermelés 
után valamint a megváltott dohánymennyisé
gekért befolyt az 1885. évben mint fenn ki
mutatva lett:

a) 199,756 frt 57 kr.
b) 39,385 frt 20 kr.
c )  __ 1,316 frt 70 kr.

összesen 240,458 frt 47 kr.
Ezen Összeg jelentéktelennek mondható 

akkor, a mikor kutforrásainak beszüntetése ál
tal vagy 3 millió forint jövedelemszaporitás 
várható.

Miután a csempészetet a leveles dohány
nak forgalma az által lényegesen elősegíti, 
hogy az ellen nem őrizhető, okvetlenül szük
séges, az itt tárgyalt nagymérvű visszaélésekre 
okot és alkalmat szolgáltató kedvezményt be
szüntetni.

Ezen beszüntetés iránt intézkedik a be
terjesztett törvényjavaslat 1. §-a.

Hogy azonban ezen kedvezmények be
szüntetése folytán a termelők és illetve fo
gyasztók ezentúl is mérsékelt áron, egyes 
kiváló fajú jó dohányok birtokába juthassanak, 
intézkedni fogok, hogy >szüz dohány* elneve
zés alatt a magánosok által folytatott kezelési 
eljárás szerint gyártott dohányok legyenek a 
dohányárudákban kaphatók.

A Debreczenben újonnan felállított do
hánygyár ily gyártmányok előállítására is be 
van rendezve.

A 2 §. határozatainak indokolásául raeg- 
jegveztetik, hogy eddig sok helyen oly szabály
talan alakú földrészletek használtatnak dohány
ültetéshez, hogy mérnöknek is munkát okozna 
annak helyes felmérése és'raegállapitása, váljon 
nem ültetett-e az illető nagyobb területen 
dohányt, mint a melyre engedélye szólt.

Ily szabálytalan .alakú földrészletek nagy 
részben azok által használtatnak, kik az enge
délyezett területen túl ültetni szándékoznak a 
végre, hogy a tulültetett területen termelt do
hányt minden nehézség nélkül a kincstári be
szállítás alól elvonhassák.

A terület felmérés könnyítése s visszaélé
sek meggátlása végett tehát elkerülhetetlen az, 
hogy dohányültetéshez lehetőleg csak szabályos 
alakú földrészletek használtathassanak fel és

a dohányzás? A rendőr azt felelte, hogy teg
napelőtt óta s a cigarette után kapott. A le
ány azonban ezen a fellépésen megboszan- 
kodva a rendőr arczába dobta az égő csu akot 
s odább akart állani. De a rendőr megállította 
őt és társnőjét, kikutatta és 30 darab ilyen 
cárellenes jószágot talált náluk. Mivel a cár és 
neje valamint az uralkodó család tagjai is szen
vedélyes cigarettesek, megtörtént, hogy a ni
hilisták proklamacióját maga a cár is ott ta
lálta a papirszivarkákban. A rendőrség azt 
állítja, hogy a hüvelyeket a londoni nihilisták 
készítik s azután az orosz nihilisták töl
tik meg dohánynyal és proklamatiókkal. A 
pétervári rendőrség tehát most azon igyekszik, 
hogy a nihilisták tervei a cigarettekkel együtt 
füstbe menjenek.

*
A ki könnyen teheti.
Egy dúsgazdag bécsi báró - bankárról 

beszélik, hogy egyszer bérkocsin ment vala
hová s a kocsisnak borravaló fejében egy rö
vid szivart adott. Ez elégedetlenkedve je
gyezte meg:

—  Az ifjú báró ur rendesen „havanna" 
szivart szokott ad ni....

—  Hja az könnyen teheti — vágott sza
vába az öreg bankár. Én is havannát adnék, 
ha milliomos apám volna.
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oly földrészletek, melyek termelésre alkalmat
lanok, a termelésből kizárassanak.

A pénzügyminisztérium az 1882. évben 
dohánytermelők és szakértőkből Összehívott 
enquete javaslata alapján megtette a szükséges 
intézkedéseket arra nézve, hogy egy részről a 
dohánytermelő megyékben a dohánytermelésre 
alkalmas területek felvétessenek s arra alkalmat
lan talajok a termelésből kizárassanak (igy 
Szabolcsmegye területén ezen eljárás már vég
leg befejeztetett és ez évben Torontálmegve 
területén folytattatik) másrészről pedig, hogy a 
termelésben teljesen jártas vándortanitók által, 
a dohánytermelés minőségének emelésére tö
rekszik.

Az ezen §-ban foglalt intézkedés tehát 
csak az e részben tett intézkedések sikerét kí
vánja tÖrvényhozásilag biztositani.

Minthogy továbbá tapasztaltatok hogy a 
kincstár részére termelt dohány elcsempészése 
leginkább annak tulajdonítható, hogy a dohány 
szárítása, simítása, csomózása és bálozása nem 
a termelőnek e czélra szolgáló helyiségeiben, 
hanem a községben szana-széjjel lakó feles ker
tészek lakásaiban történt, szükséges volt még 
azon határozraányt felvenni, hogy a dohány 
kezelése ezentúl csak is zárral ellátott száritó 
pajtában és simító házban történhetik.

Nem fog egyébiránt kifogásoltatni, ha ilyen 
helyiséggel minden egyes termelő nem is bir, 
hanem a dohány elcsempészésének megaka
dályozása tekintetéből követeltetni fog, hogy a 
községbeu lévő összes termelők legalább együt
tesen egy közös száritó pajtával és simitó ház 
zal bírjanak.

A régi termelőknek ezen határozraány 
teljesítésére 3 évi időhahdékot óhajtok en
gedni.

A dohány termések kicserélésének és a 
csempészetnek megakadályozásával indokoltatik 
azon határozmány felvétele is, hogy egy, vagy 
egymással határos két különböző község hatá
rában a kincstár és kivitel részére termelési 
engedély nem adható.

A dohány kiültetésének véghatáridejére 
vonatkozó határozmány, a minőségi termelés 
előmozdítása czéljából vétetett fel.

A  palánták kiültetésénél tapasztaltatott, 
hogy számos termelő semmiféle rendszert nem 
követ, palántáit hol sűrűén, hol ritkán össze
vissza ülteti ki, mi az okszerű dohánytermelés
sel homlokegyenest ellenkezik, az ellenőrzést 
és termés felvételét lehetetlenné teszi, és ez ok
vetlenül beszüntetendő, illetve szabályozandó, 
ha a minőségre fektetett dohánytermelés ter
jesztése komolyan szándékoltatik.

Ennélfogva szükséges volt a törvényjavas
lat 3. §-ába felvenni azon határozmányt, hogy 
a termelő a termelésből való kizárás büntetése 
alatt köteles a mag megválasztása, a palánták 
kiültetése, a dohány termelése s kezelése te
kintetében a pénzügyminisztérium által ki
adandó utasítás szerint eljárni.

Ezen §. határozatának elfogadása egyrész
ről a termelő, másrészről a jövedék jövedel
mének emelésére üdvös befolyással leend.

Igen gyakran előfordult, hogy a termelők 
egy része mások nevére kiállított engedély alap
ján, vagy nem az engedélyezett területen ül
tetett dohányt.

A kellő ellenőrzés és nyilvántartás tekin
tetéből ezen szabályba ütköző eljárást a lehető 
legszűkebb határok közé kell szorítani.

Az ilyen termelésre azonban nem jöhetnek 
egy és ugyanazon tekintet alá, minélfogva a 
törvényjavaslat 4. íj-ában tett megkülönböztetés 
szerint, közigazgatási nton megállapítandó pénz- 
büntetéssel lesznek büntetendők, részint mint 
engedély nélküli termelők jövedéki büntető el
járás utján az 1876. évi IV. t.-cz. 13. §-ában 
megállapított bírsággal tenyitendők.

A beültetendő terület nagysága a szükséges 
anyagmennyiséghez képest évenkint állapittatik 
meg és a dohánytermelés csak ennek mérvéhez 
képest engedélyezhető \ igy tehát nem lehet 
büntetés nélkül hagyni azt sem, ha valaki az 
engedélyezettnél nagyobb területen termel do 
hányt.

Az utolsó években az engedély nélküli 
tulültetés oly nagy kiterjedést nyert, hogy ez

irányban is törvény utján okvetlen szigorúbb 
intézkedésekre van szükség. Az itt emlitett sza
bályba ütköző eljárás meggátlása s megtorolása 
czéljából ajánltatik a 4. §. elfogadására.

Szerzett tapasztalatok szerint leginkább a 
kistermelők azok, kik hanyagul kezelik dohá
nyukat, kiknek termését megfelelő szárítók 
hiányában kellően nyilvántartani nem lehet, 
ezek egy része az engedélyt csakis esempész- 
kedés gyakorolhatása végett kéri, termése nagy 
részét, még pedig a javát' kéz alatt eladja. A 
minőségre fektetett dohánytermelés előmozdí
tása s a csempészet megakadályozása czéljából 
tehát felette kívánatos, hogy az Ültetési enge
délyek eddigi minimuma a kerti levelek kivé
telével egy tagban, egy katasztralis holdban 
állapittassék meg.

Ennélfogva felvétetett a törvényjavaslat 5. 
§-ába azon határozat, hogy nehéz leveleket 
termelő községekben, a pécsi leveleket termelő 
azon községek kivételével, melyek burnótgyár- 
tásra alkalmas anyagot szolgáltatnak, dohány
termelési engedélyek csak azoknak adhatók, 
kik dohányültetésre legalább egy catastralis hold 
kiterjedésű összefüggő és szabályos alakú te
rületet szánnak.

Ez által különben a termelés nyilvántar
tása könnyebbittetni fog és a jövedék sok oly 
termelőtől szabadul meg, kik termésük javát 
kéz alatt szokták eladni és ez által a kincstár 
jövedelmét tetemesen károsították.

Több község határában részint vízhiány, 
részint a talaj meg nem felelő volta miatt, le
hetetlen palántát nevelni, több községnek en
nélfogva már eddig is kivételesen meg kellett 
engedni, hogy más község határában vagy házi 
kertjeikben nevelhessenek palántákat, ez okból 
a törvényjavaslat 6. §-ában foglalt határozmá- 
nyok mellett, a palánta nevelést a jövedék ér
dekében szükséges a kellő ellenőrzés mellett 
általában megengedni.

A törvényjavaslat 7. §-ának indokolására 
megjegyeztetik, hogy az 1876: IV. t. ez. 7. 
§-a határozatai szerint a kellő időben beadott 
dohánytermelési bejelentésekre a határozatok 
legkésőbb márczius 31-ig a községi előljáróc- 
nak kiadandók, ellenkező esetben azok a ké
relmezők javára elintézetteknek tekintetnek.

A bejelentések beadására eddig január 31- 
ike volt mint véghatár kitűzve.

Vagy 60.000 bejelentésekről lévén szó, 
ezen nagyszámú bejelentéseknek tüzetes át
vizsgálására és az engedélyezés letárgyalására 
két hó elégtelennek mutatkozik, miért is, hogy ; 
a dohánybeváltófelügyelőknek, kik éppen ezen | 
hónapokban a dohánybeváltási szemlékkel szer- ; 
felett vannak elfoglalva, elegendő idő engedtes
sék a bejelentések tüzetes átvizsgálására, az en
gedélyezés terjedelmes ügyének kellő határidő
ben való pontos tárgyalására, szükséges a 
bejelentések beadására fennálló határidőt meg
változtatni és ezen bejelentések beadására ha
táridőül a termelési évet megelőző deczember 
hó 31-ét megállapítani.

Azon intézkedés pedig, hogy a kijelölt 
határidőnél később vagy más helyen, mint a 
községi elöljáróságoknál, illetve polgármeste
reknél beadott bejelentések feltétlenül elutasi- 
tandók, — abban találja* indokolását, hogy az 
engedélyezési művelet közbeeső tárgyalások ál
tal ne zavartassák és igy a kiszabott terület 
lul ne lépessék: szükséges ez továbbá, mert 
igen gyakran megtörtént, hogy termelés enge
délyezése iránti kérvények közvetlenül n pénz
ügyminisztériumnál adattak be, melv körül
mény a fentemlitett terület túllépésen kívül 
még a minisztérium ügymenetét is gátolta s a 
helyes nyilvántartást akadályozta. Végül az sem 
hagyható figyelmen kívül, hogy az engedélye
zés előfeltételeiért felelőssé tett községi elöljá
róságok jogosan csak az esetre lesznek felelős
ségre vonhatók, ha az engedélyek kiadása 
előleges meghallgatásuk s közvetítésük mellett 
történik.

A mi a 7. tj-ban a községi elöljárók kö
telezettségére vonatkozó határozatokat illeti, ! 
ezek már az 1876. évi IV. t. ez. 7. §-ában ; 
foglaltatnak és itt csak az eljárás pontosabb 
meghatározása czéloztatik.

A községi elötjárók teendői a 7. §-ban fog

lalt határozmányok teljesítése által némileg 
szaporodván, méltányosnak találtatott, hogy 
buzdításul és a reájuk bízott teendők pontos 
teljesítéséért jutaloradijban részesitessenek, melv- 
re a 8. §. szerint holdankint 20 krban lenne 
megállapítandó.

Mivel az Ültetési terület felmérése és a 
termés leltározása, az úgynevezett zsinórfelvé
tel körül eddig követett eljárás a termés meny- 
nyiségéről biztos adatokat nem szolgáltatott és 
ezen hiány a törvényellenes dohányfogyasztást 
igen elősegítette, szükségesnek mutatkozik a 
dohánytermelés feletti felügyeletet, a termés 
leltározását és az ezen teendők körüli eljárást 
szabályozni, biztosabb alapokra fektetni és úgy 
berendezni, hogy a kincstár érdekeinek megóvása 
mellett a termelők érdekei is védve legyenek.

A dohánytermelés felett gyakorlandó hi
vatalos felügyeletről, az Ültetési területek fel
méréséről, a termés felvételéről és beszállításáról, 
a törvényjavaslat 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 
16., 17., 18. és 19. §§-ai tartalmazzák az 
életbe léptetendő határozatokat.

Minthogy a 8. §-ban biztosított jutalom
dijak fizetése, valamint a gyakorlandó hivatalos 
ellenőrzés ezentúl a kincstárnak általában ná- 
gyobb kiadásába fog kerülni; méltányos és 
indokolt, hogy ezen költségekhez való hozzá
járulás végett a termelők minden hold után az 
eddig fizetett 1 forint engedélyi illeték helyett 
a 9. §-ban meghatározott 2 forintot fizessék.

Az érvényben álló jelenlegi szabályok sze
rint a területfelmérést eddig a pénzügyőrség 
teljesítette. Minthogy a termelők ezen felmérés 
helyességét utólagosan a legtöbbször kifogásol
ták, hogy a felmérés ezentúl megbízható módon 
és a termelők megnyugvására vitessék keresztül, 
szükségesnek látszotta községi elöljáróság, illetve 
polgármester közreműködését is igénybe venni.

A törvényjavaslat 10 §-ába felvétetett 
ennélfogva ázon határozat, hogy a területfel
mérés ugyan pénzügyi közeg által, de a köz
ségi elöljáróság, illetve polgármester kirendelt
jének közreműködésével és a termelőnek jelen
létében eszközöltessék.

A termés leltározása eddig az úgynevezett 
zsinórfelvétel, utján eszközöltetett és ezen fel
vételt az érvényben levő szabályok szerint szin
tén alsóbbrangu pénügyöri közegek teljesítették.

A tapasztalás azt mutatta, hogy a zsinór- 
felvétel utján az eddig e körül gyakorlatban 
volt eljárás mellett a termés mennyiségéről 
megbízható adatokat szerezni nem lehet, és 
hogy a dohány-leltározásnak ezen jelenlegi 
módja, a jövedék érdekeit hathatósan megvé
deni nem képes, mert a dohánylevelek törése 
közben is alkalom nyílik nagy mennyiségek 
elhurczolására, melyekről tudomás nem szerez
tetik, mert a zsinóron felfűzött mennyiségek 
képezik a leltározás tárgyát.

Ha a zsinór-számlálás és a mérlegelés oly 
időben történik, midőn a dohány már beszáradt 
és pontosan hajtatik végre, akkor tekintettel az 
eddig használatban volt raktárak és pajták czél- 
szerütlen berendezésére, elkerülhetetlen az, hogy 
a zsinórokon levő dohány egy része a hozzá- 
férhetés nehézségei miatt is össze ne morzso
lódjék, mi által a termelő szenved károsodást.

Ha ellenben a zsinórfelvétel csak felüle
tesen hajtatik végre és sikerül a termelőnek 
zsinórjai egy részét a nyilvántartás alól kivonni, 
rejtett helyen való szárítás által dohányzsinór
jai égy részének felvételét elkerülni. —  mit 
leginkább a csempészethez nagy hajlammal vi
seltető kistermelők szoktak tenni, — akkor a 
kincstár károsodik, mert a termelő csak azon 
hiányosan felvett sulymennviség beszolgáltatá
sáért lévén felelős, melyet a pénzügyőrség a 
zsinórte.vétel alkalmival kiderít, tisztán a ter
melő lelkiismeretességétől függ a súlytöbbletet 
is a kincstári raktárakba beszolgáltatni.

Való ugyan, hogy nagy azon lelkiismere
tes termelők száma, kik nem törődve a pénzügy- 
őrség felvételével, a kiderített sulymennyiséget 
jóval meghaladó összes termésüket beszállítják.

De épen ezen beszállított többletek után 
lehet következtetni, mily felületesek a zsinór
felvétel adatai a jelenlegi eljárás mellett, és

Folytatása a mellékleten.
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mily nagyok lehetnek azon dohánymennyisé
gek, melyeket azon termelők maguknál vissza
tartanak és kéz alatt eladnak, kik beszállítá
saiknál a zsinór-felvételt tartják irányadóul.

A termésfelvételnek eddigi eljárása ennél 
lógva tarthatatlan és úgy a kincstár, valamint 
a termelők károsításának elkerülése tekinteté
ből egyaránt kívánatos, hogy ezen jelenlegi 
leltározási módozat megállapitassék, a termés- 
mennyiségének megállapitása biztosabb ala
pokra fektettessék, és annak foganatosítása is 
megbizhatóob végrehajtási közegekre ruház- 
tassék.

Ennélfogva, hogy a várható termésre kü
lönösen a csempészetre nagyobb hajlammal 
biró egyes vidékeken már előzetesen követ
keztetni lehessen, kivételesen a termésnek zöld 
állapotban való felvétele iránt is intézkedni 
szándékozom akkor, midőn a dohánylevelek 
fejlődésük azon fokát elérték, mely a várható 
termés mennyiségének meghatározására kellő 
támpontot nyújt. A tulajdonképeni termés-fel
vétel pedig a törés után akkor fog történni, 
midőn a dohányok felfüzettek ős megszá
radtak.

Hogy a termelő ezen felvétel helyességé
ről önmaga meggyőződhessék, és a netáni 
helytelen felvétel ellen felszólamlással élhes
sen, fel kellett venni a törvényjavaslatba azon 
intézkedést, hogy a felvételnél jelen lehessen, 
vagy magát megbízott által képviseltethesse.

A felvétel alkalmával köteles egész do
hánytermését szóval vagy Írásban bevallani, a 
pénzügyi közeg pedig a termesztett dohány
nak súlyát megállapítani.

Az ily módon megállapított és a dohány
termelési kataszterbe s az engedélvivbe be
jegyzett dohánytermés képezi a kincstári rak
tárba szállítandó mennyiségnek minimumát s 
a mennyiben a zöld felvételnél és a törés be
fejezése után elrendelt felvételnél talált ter
més mennyiség vagy a szállított mennyiség 
közt kevesblet mutatkoznék, a hiányt a ter
melő alaposan igazolni köteles.

A szükséges, ebbeli újabb intézkedések, a 
törvényjavaslat 11 és 12. szakaszaiban vétet
tek fel.

A 13. g-ban foglalt intézkedés csak azt 
akarja biztosítani, hogv az ellenőrzéssel meg
bízott pénzügyi közegek és községek kiren
deltjei hivatásuk gyakorlatában ne akadályoz
tassanak.

A 14. $ bán foglalt határozatokat illető
leg megjegyeztetik, hogv az eddigi tapasztalat 
szerint a minden őrizet nélkül kinthagyott do
hánytőkéken maradt apróbb levelek dohány
zók által saját czéljaikra leszed ttek és fel
használtattak. a mi csak az által lesz meg
akadályozható, ha a dohánytökéknek kiszán
tása, vagy más módon való megsemmisítése 
elrendeltetik.

Gazdasági szempontból azonban kívána
tos. hogy különösen oly vidékeken, hol a ta 
karmányhiánv amugv is érezhető, — egyes 
megbizhatóbb termelőknek ily területeknek le
geltetésre való használata megengedtessék.

A mi pedig a sarjudohány nevelésének 
eltiltását illeti, az ebbeli határozatnak a tör
vényjavaslatba való felvétele azzal indokolta- 
tik, hogy sarju dohányra a jövedéknek szük
sége nincsen s ezen dohány sokszor csem
pészkedés, illetve az elcsempészett anyaleve
lek miatt beállott súly kiegyenlítése czéljából 
szokott neveltetni, de ha mégis különös kö
rülményeknél fogva kivételes esetekben s fő
leg akkor, midőn elemi csapás folytán a ter
més annyira megsemmisült, hogy a termelő 
az anvalevelekböl mi termést sem nyer, ily 
sarju dohány nevelésére is engedély adatnék, 
akkor az szintén okszerűen Kezelendő.

Tapasztaltatott, hogy egyes termelők kü
lönféle közegeknek, igy a községi elöljáróság
nak, köztisztviselőknek és egyes vidékeken lel
készeknek, kántoroknak, tanítóknak vagy a 
dohányföldek őrizetére felfogadott csőszöknek 
kisebb-nagvobb mennyiségű dohányt enged
tek át, továbbá, hogy különösen a köznép 
közül többen azon tévhitben vannak, hogy 
csak a beszállításra előirányzott mennyiséget

kötelesek a beváltóhivatalhoz beszállítani. En
nélfogva szükséges, hogy egyrészt az előbb 
említett törvényellenes eljárás megszüntettes- 
sék, másrészt, hogy az utóbb említettek foly
tán világosabb határozatok vétessenek fel a 
törvényjavaslatba.

A termés felvételének pontosabb és a 
termelő jogait is minden oldalról védő ala
pokra fektetése által méltán lehet követelni, 
hogy a termelő nemcsak azon mennyiségnek 
beszállításáért, mely jelenlétében minden rész
rehajlás nélkül számára az engedélvivben és a 
dohánytermelési kataszterbe bejegyeztetett, — 
hanem a termelt egész dohánymennyiségnek 
hiány nélküli beszállításáért feles kertészeivel 
egyetemlegesen szavatosságot vállaljon.

A termelők a pénzügyőrség által elő
irányzott és a valósággal beszállított illetve 
beraktározott dohány súlya közötti különbözet 
után a »Pénzügyi törvények és szabályok 11. 
füzete 100. g-ac értelmében eddig csupán a 
fogyasztási illetékért kezeskednek, ennélfogva 
tekintettel arra, hogy a dohány a tilalomelle
nes visszatartása által a jövedéki kihágást leg
többször a feles kertészek és vagyonnélküli 
termelők követték el, a kiktől a fogyasztási il
leték beszedhető nem volt, minthogy azt fog
ságbüntetésre átváltoztatni nem lehet, ezen 
egyének rendesen büntetés nélkül maradtak.

E czélból szükséges kimondani, hogy a 
kevesebb beszállítás miatt a termelők a hiány 
után necsak a fogyasztási illetéket legyenek 
kötelesek a kincstárnak megfizetni, hanem 
hogy birságban is elmarasztalhassanak, a czél
ból. hogy ha a fogyasztási illeték tőlük be
szedhető nem lenne, a birságnak elzárásra 
való átváltoztatása által a kihágásért megér
demelt büntetés nélkül ne maradjanak.

Ezen határozatoknak adna kifejezést a 
törvényjavaslat 15. és 1G. gg-ai, melyek azért 
szükségesek, mert csak igv lesz a jövedék 
azon károsodások ellen védve, melyet a do
hánynak beváltás alóli elvonása és kéz alatti 
eladása által szenved.

A termését pontosan beszolgáltatni kívánó 
termelő ezen határozat elfogadása által meg
rövidítve nem lesz, mert a törvényjavaslat 17. 
§-ának határozmányai szerint gondoskodva van 
arról, hogy a térmésfelvétel helyesbítést nyer
jen akkor, mikor elemi csapások vagy más 
közbejött a termelt mennyiséget befolyásoló 
körülmények, az eredetileg felvett mennyiséget 
apasztották.

Az ültetvények felmérésénél és a várható 
termés felvételénél követendő eljárás adminis- 
trativ utón lévén szabályozandó, a törvényja
vaslat 18. g-ában hivatkozás történik azon 
utasításra, melyet a pénzügyminiszter ez ér
demben ki fog adni.

A csempészkedésre, illetve a dohánytila
lom ellenes eladásra tág tért nyit azon körül
mény, hogy a dohány, midőn a termelőnek 
ellenőrzés alatt álló raktárából kikerül és na
gyobb mennyiségben a beváltóhivatalhoz szá- 
littatik, útközben ellenőrzés hiányában nagy
mérvű elidegenítésnek van kitéve s hogy a 
külkivitelre termelt és a külkiviteli termelőnek 
átadott dohány a külföldre való szállításig nem 
áll azon pontos ellenőrzés alatt, mely a jöve
dék érdekében és megkárosításának megaka
dályozása czéljából okvetlenül szükséges.

A törvényjavaslat 19. §-ába felvétetett en
nélfogva azon határozmánv, hogy mindazon 
községekben és városokban, hol dohány ter
meltetik, a községi elöljárók és polgármesterek 
kirendeltjei a csempészet vagy elidegenítés 
megakadályozása czéljából kötelesek a dohány- 
szállítmányt a termelési helytől a beváltási ál
lomásig kísérni; a 20. §-ba pedig azon hatá- 
rozmány lett felvéve, hogy a külki viteli keres
kedő az általa átvett dohánynak ugyanazon 
mennyiségben a küllőidre való szállításáért az 
általa alkalmazottakkal egyetemlegesen felelős, 
és hogy az általa átvett dohánymennyiségből 
a rendeleti utón megállapítandó sulyapadás le
vonása után hiányzó mennyiség után járó fo
gyasztási illeték és pénzbüntetésben is elma
rasztalható.

A külföldre termelt dohány ellenőrzésére

vonatkozó szabályok rendeleti utón fognak ki
adatni.

A törvényjavaslat 21. g-ában ponton kint 
felsoroltatnak azon kötelezettségek, melyek 
törvényerőre emclkedésök után a községi elöl
járóságokra, illetve polgármesterekre nehezed
nek, és a 22. g. határozata által a szolgahirák 
és a polgármesterek és azok tiszti személyzete, 
valamint a csendőrség és a fővárosi államrend
őrség is köteleztetnek a csempészet minden 
nemének megakadályozása körül nemcsak köz
reműködni, hanem a tettesek kinyomozása, 
elfogatása, a csempészet tárgyának és segéd
eszközeinek lefoglalása által közvetlenül is a 
csempészet elfojtásában eljárni.

A törvényjavaslat ez utóbbi határozatainak 
kellő hasznosítása mellett kell. hogy sikerüljön 
az ország legtöbb részeiben tapasztalt azon 
botrányos visszaéléseknek véget vetni, hogy 
nyers dohány piaczokon, vasúti állomásokon 
nyilvánosan árultatik, éa mind azzal, mind pe
dig csempészet utján külföldről szerzett vagy 
tilos módon az országban készített gyártmá
nyokkal házalás Űzetik.

A dohány és dohánygyártmányok beho
zatala postán, vasúton és gőzhajókon eszkö
zöltetik és vendéglőkben, korcsmákban, kávé
házakban és más nyilvános helyeken hozatik 
forgalomba, a jövedék érdekében tehát az ily 
módon űzött csempészkedés megakadályozása 
czéljából a törvényjavaslat 23. és 24. g§-ban a 
közlekedési vállalatok alkalmazottjait és nyil
vános helyek tulajdonosait is felelősekké kell 
tenni azért, hogy postán, vasúton, hajókon 
vagy Üzletük helyiségeiben nem a magyar ko
rona országainak gyáraiból származó dohányt 
vagy dohánygyártmányt ne tartsanak és má
soknak el ne árusítsanak.

A jelen törvényjavaslat továbbá a saját 
használatra való dohánytermelést, valamint a 
kincstári és kiviteli termelőknek eddig nyújtott 
dohánykiszolgáltatási kedvezményt is beszün
teti, minélfogva egyrészt a dohányjövedéki 
szabályok 76. §-ának intézkedése némi mó
dosítást igényel, másrészt pedig ezen kedvez
ményeknek beszüntetése következtében a do
hányvágó kések és egyéb a nyers dohány 
(elvágásához használt eszközök és készülékek 
magánbirtoklásának szüksége elesvén, a dohány 
jövedék érdekeinek hathatósabb megvédése 
szempontjából szükségesnek mutatkozik arról 
is gondoskodni, hogy kizárólag a dohánygyár
táshoz szolgáló gépekkel, szerszámokkal és 
eszközökkel a csempészkedésnek előmozdítása 
érdekében visszaélések ne történhessenek, és 
hogy ennélfogva ezen tárgyak a magánbirtok
lásból kizárassanak.

Az ez irányban szükséges határozatokat a 
25. és 26 §§. tartalmazzák.

Mind átalánosabb lesz az is, hogy kincs
tári raktárakból származó — vágott dohányok, 
egyesek által nyerészkedés vagy saját haszná
lat szempontjából, kincstári gyártmányokhoz 
használt hüvelyekhez hasonló kiállítású után- 
zott hüvelyekbe tömve vagy töltve, szivarkákká 
átalakíttatnak, tiltott módon felhasználtatnak és 
áruba bocsáttatnak, szükségesnek mutatkozik 
tehát az is, hogy a kincstár által dohánygyárt
mányainak csomagolására, felszerelésére és a 
szivarkák készítésére használt nyomtatványok a 
csempészkedésnek és tilalomellenes készítésnek 
sikeresebb legyőzése tekintetéből szintén a tör
vény oltalma alá helyeztessenek.

Ez irányban intézkedik a törvényjavaslat
nak 27. g-a és annak 28. §-a meghatározza a 
25., 26. és 27. §§-okban említett tilalmak át
hágásának büntetését.

A dohányjövedéki szabályok 93. §-ában 
körÜliratnak ugyan a kincstári dohánygyárak
ból, és raktárakból származó dohánygyártmá
nyokkal való tilalomellenes forgalom esetei és 
a 113. g. a) pontja, valamint az 1876. IV. tcz. 
17. g-a a) pontja meghatározzák ezen tilalom
ellenes forgalom büntetését is, a nélkül azon
ban, hogy az idézett szabályok 97. §-a és az 
azt megváltoztató 1876. évi IV. tcz. 11. g-a 
egyszersmind a tilalomellenes forgalom eseteire 
nézve a birság kiszabása alapjául szolgáló fo-
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gyasztáfi illetéket határozottan megállapították 
volna.

A törvény éi szabályok ezen hézagának 
kipótolása végett kellett a törvényjavaslat 2!'. 
g'ában foglalt határozmáayokat felvenni.

A törvényiavaslat 80. és 81. gg-ai indo
kolást nem igényelnek.

VEGYESEK.
Magyarország szivarfogyasztása, a m.

kir. dohány beváltási és gyártási szakszámvevő 
osztályok érdekes Összeállítást terjesztettek a 
képviselöház pénzügyi bizottsága elé. Az ada
tok az 1885. évre vonatkoznak. Magyarország
ban és Horvátországban ez adatok szerint: 
regalitás elkelt 6.451,400 darab, yara 33,100 
db. trabucco 2.117,747 db, havanna 1.823.350 
db. botanika 21.512,663 db, kuba 19.228,300 
db, kuba-portoriko (4 kros) 117.855,100 db, 
portoriko 17.436,100 db, finom virginiai 
55.485,350 db, wevey 3.100,800 db, rövid 
virginiai 256.650 db, rövid vegyes (2 kros) 
2.53.740,262 db, közönséges belföldi ( l 1/* kros) 
77.482,775 db, együtt 676.329,697 db. 1884- 
hez képest szivarokból 26.065,149 drbbal ke
vesebb kelt el, a mi 4°/0“os fogyást 
jelent, de jellemző, hogy mig az egész olcsó 
szivarokban (2 kros, l 1/, kros) van nagy fo
gyatkozás, a középfajuak (britanika, regalitas. 
kuba, portoricco) nagy mértékben emelkedtek, 
így regalitás 1.133,400 darabbal, 5 kros kuba 
1.308,428 drbbal, britanika 881,865 darabbal, 
kuba-portoriko (4 kros) 2.019,103 darabbal, 
virginiai 5.487,600 darabbal több kelt el. Pa
piros szivarka Összesen 307,681,085 kelt el, 
45.483,856 darabbal több, mint 1884-ben, leg
keresettebb fajok voltak a >szultán«. melyből 
62.920552 drb, a * virginiai*, melyből 69.805600 
drb, a » magyar*, melyből 97.200.540 db, a 
•hölgy*, melyből 22.085,050 db kelt el. Mind
eme szivarkák kelete fokozódott, csak a »hölgy* 
szivarkáké fogyatkozott 507,100 darabbal. Va
lódi havannát 1884-ben 651,834 drbot, 1885- 
ben 829,900 drbot fogyasztottak el. A dohánv- 
és szivar elárusitás Magyarországban 1883-ban 
14.349.460 frtot, 1884-ben 15.336,737 frtot, 
1885-ben 14.817,596 frtot eredményezett.
Dohány elárusitási raktár volt Magyarországou 
25, nagvtőzsde 397, kistőzsér 40,224. eladatott 
14.816, 596 kilogramm dohány mennyiség. Egy 
nagy tőzsde 39,400 lélekre, egy kis tőzsde 
388 lélekre esett.

Megjelent. M a u r e r J á n o s  kassai szőlőtelepit- 
vényes és a „SzAlAszeti, Borászeti és Gazdasági I.ap“ 
szerkesztője E l s ő  a m e r i k a i  s z ó i  A t e l e p é n e k  
e z  é v i  A s z i  á r j e g y z é k e ,  melyet változatos. főként 
pedig legkitűnőbb csemege Tájaival az érdeklett szőlő
termelőknek melegen ajánlhatunk. Borászatunk érdeké
ben valóban őrülhetünk, hogy az amerikai telepek ügye

kezd lendületet venni, a mi annyival inkább kívánatos, 
mivel a phylloxerával szemben csakis e. en a módon 
fogjuk hanyatlásnak indult hegyi bortemelésünket len
tarthatni. A kinek tehát jó amerikai vagy európai venyi
gékre szüksége van, forduljon Maurer János szőlőtele- 
pitvényeshez, Kassa, „Maurer udvar.** Árjegyzék kívá
natra bérmentve küldetik.

Kimutatás az 1887-ik évben a kincstár részére engedély melleit termelt dohányok bevál
tására kiküldött bizottságok működése tartamáról___________________
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megye, melyben a bevál
tási állomás fekszik

A  b e v á l t á s  t a r t a m a

kezdete > v é g e

1. Pest-Pilis-Solt -Kis-Kun deczember 1. február 4.
2. Nyitra november 21. deczember 12.
3. « Heves november 16 február 4*
4. Jászkisér . . a Jász-Nagykun-Szolnok deczember 5. január 25.
5. Jászberény . . « Jász-Nagykun-Szolnok deczember 1. deczember 30.
6. Gömör deczember 5. deczember 17.
7. Szolnok . . 00 Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun deczember 15. február 12.
8. Tisza-Roff . . Jász-Nagykun-Szolnok. deczember 5. február 13.

9. A rad ................... Arad november 28. február 10.
10. Battonva . . . Csanád január 3. február 3.
11. Temesvár . . Temes deczember 1. január 4.
12. Maros-Vásárhely Maros-Torda november 21. deczember 16.
13. bogaras . . . < bogaras november 22. november 25.
14. Békés-Csaba Békés deczember lő . február 15.
15. Torontál deczember 1. január 26.

1G. Debreczen . . Hajdú deczember 5. február 8.
17. H.-Dorog . . . Hajdú deczember 1. február 15-
18. Nviregyháza . Szabolcs deczember 1. február 13.
19. Rakamaz . . Szabolcs deczember 1. január 26.
20. Nagvléta . . N Bihar deczember 5. január 16.
21. Nyírbátor . . . Szabolcs deczember 5. fanuár 25.
22. Yásáros-Náménv L Bereg deczember 5. január 20.
23. Nagy-Károly . Szathmár deczember 5. január 12.
24. Nagy-Tárkánv . G Zemplén deczember 5 január 31.
25- Krmihálvfalva B har deczember 1. január 12.
2G. Csenger . . . Szatmár deczember 5. január 18.
27 Kis Várda . . Szabolcs deczember 5. január 12'

28. Szeged .................... Csongrád deczember 12. február 7.
29. Gsongrád . . . Ctongrád deczember 12. január 24.
30. Csány . . (Csongrád deczember 12. január 26.
31. < .só k a ................... o Torontál deczember 12. január 17
32. Nagy-Becskerek • Torontál deczember 12. január 17.
33. Cs.-Apátfalva . tf) Csanád deczember 12. január 10.
34. bélegvháza . . Pest -Pilis-Solt-Kis-Kun deczember 12. január 1 1.
35. Palánka Bács november 21. deczember 31.

36. T o l n a ................... Tolna deczember 12 január 24.
37. F a d d ................... e Tolna november 14 deczember 29.
3S. Barcs ................... 0 Somogy deczember 19. január 27.
39. S z ü lö k .................... H Somogy deczember 12. január 25.

Budapest. 1887. okto lcr hó 22-én. M a g g . k i r .  d o h á n y jö v i d r l i  k ö z p o n t i  ig a z g a t ó s á g .

W W  K i tűnt ette te tt a s  1885-ki budapesti országos k iá llításo n  a  k iá llítá s i n ag y  érem m el ~WC.

JU N K E R  és G A E R T N E R
-Hb hordozható mezei és erdészeti vasutak készítőinek vállalkozói. +

(Saját m. kir. és cs. kir. kiz. szab. találm ány.)

I R O D A i
B X J 3 D A - Z P B S T ,  X V " .  lc © r - ,  v á c z i - t i t c z a  2 1 .  s z á m .

Legolcsóbb és legelőnyösebb készítmény I M F *  Szab. nniversalis görgökocsi 
bessemer aczélsinekkel

(szög és kapocs használata nélkül)
gazdasági- és erdészeti, ipar és idő

leges szállításokhoz.

letpij.lib ja v íto t t  r e n d s z e r ü n k  mim
hót különféle használható alakban, minden lehető számlá

sokhoz alkalmas.
Vas elő- és oldalt nyíld kocsik

antoniAtikna /.árral (saját találináiivt kőbányák, köa/éiiliáuyák é*
' ..........................  tiki-é g e tő k h ö z  k ü lö n ö s e n  a lk a lm a s .

Csatlakozás a pályaudvarokhoz stb. stb.

Katalógusok és költségvetések ingyen és bérmentve.
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Nyom. Márkus Sam unál. Buiapnatan Andrá.ey út |«

Sttntrttetett i Salain gmdaági kitliitim 182S. elunná oklerél
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