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Az előfizetések lapunk kiadóhivatalá
hoz, Budapest. V I. Podmaniczky-utcza 1. 
sz. intézendők.

A „Magyar Dohány újság- 
kiadóhivatala.

„Az 1889 évi dohányjövedék* hivatalos 
adatai alapján a magyar dohányterme

lés múltja, jelene és jövője.
Ir ta : Szakértő Kritikus.

A  dohánybeváltási és gyártási szak- 
számvevőség hivatalos kimutatásából, mely 
most jelent meg, hazafiui örömmel kell 
tudomásul vennünk, hogy a kincstár tiszta 
jövedelme a „dohányjövedékből* az 1887. 
évi tiszta jövedelemhez képest 6"/0-al és 
az 1888. évihez képest pedig l % _£d szapo
rodott; tehát az előző két évhez képest 
jóval kedvezőbb v o lt! É s ez kedves hazánk 
vagyonosodása czéljából szép eredmény; 
minthogy a több jövedelem, kivált az ilyen 
nem nélkülözhetlen luxus czikkből. mint a 
dohányzás is mindig reáfér igenis magyar 
hazánkra; mivel nálunk még ugg is sok kel
lene közoktatási és közművelődési czélokra; fő
leg pedig, mert kiválóan oekonomikus or
szág vagyunk még mindig: gazdasági szak
oktatásra, mi bizony még nagyon sok kí
vánni és. tenni valót m utat; minthogy még 
egyetlen felsőbb gazdasági tanintézetünk 
—  a magyar-óvári gazdasági akadémia —

sem áll azon a fokon, mint annak, a kül
földiekhez métten állania kellene ;*) a többi 
gazdasági tanintézetek pedig csak egyol
dalúak és legtöbb csak a vidéki helyi vi
szonyoknak felel meg ; a f'öhlmivesiskoláinkpe 
dig szintén, melyekre legégetőbb szükségünk volna 
a kisgazdák megfelelő kiképzésére: mert a pa
rasztgazdák csak itt tanulhatnának, illetőleg 
taníttathatnák fiaikat, hogy okszerű gaz
dákká legyenek, és nem csak földzsarolók 
mint az most a legáltalánosabban van, ki
véve a nehány gazdagabb svábközséget, 
kik aránylag legmegfelelőbben művelik föld
jeiket a tek ntetben, hogy azokról nemcsak 
aratnak; hanem azokat trágyázzák és jól 
szántják, meg művelik is. — De épen föld- 
mives iskoláink érnek, sajnos, igen keveset, 
és a melyek vannak is, azokban az okszerű 
dohánytermelésnek gyakorlati szakoktatása úgy
szólván említésre is alig méltó. És miért ? 
A zért; mert nincsenek ily*n megfelelő teljes 
gyakorlati és elméleti szakismeretekkel bíró nép
szerű szakoktatóink

És innen van azután nálunk, hogy a 
dohánytermelés még a 14,028 dohányter
melő között talán — kimerem mondani —  
140 által; tehát a termelők egy század
része által sem müveltetik teljesen oksze
rűen, mit legjobban illustral az, hogy az 
18S9. évben beváltott 522.056 mm. dohány
ból válogatott a ' osztályú csak 14.374 mm. 
volt, vagyis az össztermésnek csak 20.73 °/0 
azaz kereken l/[í részel Pedig ha dohánytő- 
kénkint csak négy sérületlen levelet ve
szünk is : akkor is ’/a részének kellene 
annak lenni legalább is. — Hát még ha 
azt nézzük, hogy a beváltott dohánymeny- 
nyiségből 177.819 metermázsa köz. II. 
osztály és 168 897 mm. köz. III . osztály 
vagyis a  rosszabb minőségű terméseredmény; 
346,716 mm. tehát • 0-át teszi az össz
termésnek k i ;  holott okszerű művelés és kezekés 
mellett ennek épen forditva kellene lenni. A k
kor azután metermázsánként nem 17 frt 
84 kr beváltási átlagár, és katastralis hol
danként nem csak 113 frt 77 kr. bruttojöve- 
delem fogna esni a dohánytermelésből; ha
nem háromszor annyi bizonyosan. De honnan 
van ezen rósz eredmény a dohányterme
lőkre nézve ? Onnan, hogy a voltaképeni 
dohánytermelők a dohányosok —  feles
kertészek — még mindig csak parasztke-

*) Itt nem osztom .  cikkíró nézetét, mert a ma- 
gyaróvéri gazdasági tanintézet — a dohánytermelés és 
kisérletezéa terén is — nagyon szép eredményeket mu
tatott fel már eddig ia. Szerk.

zelést folytatnak általában; vagyis csak 
„more patrio“ termelnek dohányt. De hol 
is tanulnának jobbat.' talán egyik a másik
tól a dohányföldön, vagy a rozoga pajták
ban, vagy épen a putrikban? É s bárha a 
törvény követelményeinek megfelelőleg 
1891. évben már meglesznek (talán?) min
den dohánytermelőnél az okszerű dohány- 
szárító pajták és simitó házak: a dohány 
kertészek csak akkor fognak lassanként tanulni, 
ha köztük legalább egy két szakértő dohányos p a j
tásuk az okszerű dohánymüvelésbin és kezelésben 
kiképzett betanult dohánykertész lesz ; és annak 
jobb termés eredményeit, mint az okszerű 
művelés és kezelés mulhatlan eredmé
nyét, látni és tapasztalni fogja a többi; 
— bárha még — szerény véleményünk 
szerint — ehez is legalább 10 év kell; 
mert az újítás iránt nem vágyódó, sőt at
tól tartózkodó és borzadva idegenkedő az 
a feleskertész, a ki gyerekkorától fogva 
csak is a parasztkezelést tanulta és látta 
szüleitől, bizony mindig csak azt fogja el
fogultan jónak tartani, a mit zsenge ko
rától fogva gyakorolt. Ellenben, ha a  do
hányosok — feleskertészek— legalább nehányánák 
és gyermekeiknek alkalom lesz advá a  foldmi- 
ves iskolákban ; vagy méyinkább a  tanyai és 
falusi iskolákban, hogy az okszerű dohánymű
velést és kezelést megtanulják: akkor ezek 
már legalább a saját kartársaikat és jövő
ben bizonyosan gyermekeiket is az egye
dül jó  eredményre vezető okszerű dohány- 
termelésre fogják vezetni és igy egy két 
évtized alatt, meg fog gyökerezni az ok
szerű dohánytermelés és művelés, mi az
után jó földben, jó  időjárással biztosan jó  do
hánytermés eredményt és még jobb jöve
delmet fog a dohánykertészeknek úgy, 
mint a dohánytermelő gazdáknak is adni; 
kivált a már is megtörtént dokánybeváltási 
árak emelésével, mi a  termett dohány minősé
gének emelkedésével mindenestre időszakonként 
ismét bekövetkezni fog-, mert hiszen a jobb 
minőségű dohányt — még ha az magyar 
dohány is — mindig csak jobban kell fi
zetni is ; úgy mint az a magyar dohány
nál mindenesetre jobb minőségű külföldi 
dohányoknál is van ; mivel az a dohány
gyáros a jóminőségü dohányt felkeresi és 
megveszi szívesen mindig ott, a hol az te
rem ; legyen az Hollandiában, Pfalzban, 
Kisázsiában avagy Törökországban ; vagy 
pedig a mi szép Magyarországunkban. 
Azt pedig sok évi tapasztalatból bátran 
merem állítani, hogy a  jó l művelt és kezelt 
magyar dohány mindig van olyan jő , min(
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akár  a török-scart vagy a dráma; mint a 
pfalzi meg a hollandi boríték és burok
anyag ; szivarbélnek meg a jól égók ha
tározottan jobbak; — csakhogy a magyar 
dohányt nem szabad frissen feldolgozni, ha
nem csak 3—4 éves korában; akkor lesz 
belóle csak igazi jó gyártási anyag, akár 
szivarkának, szivarkák vagy finom pipa
dohánynak való. Azonban — sajnos — a 
magyar dohányjövedéknek nincsenek kész
let tartalék raktárai; minthogy a beváltó
hivatali raktárak alighogy egy évi jó do
hánytermésnek befogadására elégségesek; 
sót sok helyen a raktárak erre sem ele
gendők : a dohánygyárak pedig többnyire 
raktárszükiben szenvednek szintén.

Ezekből kiindulva tehát egy igen 
tapasztalt és művelt angolnak, kivel ez
előtt 18 évvel szép hazánkban sokat utaz
tam, azon igen okos mondását tartva sze
münk előtt: »egy a művelődésben és a  cultu- 
rában haladni vágyó országban, mint a tietek 
legelőbb több iskolák ; azután jó  országutak és 
légre vasutak kellenek“ ..............azt kell in
dítványoznunk, hogy dohánytermelésünk 
emelése és qualificalása érdekében legelőbb 
dohányművelő gyakorlati iskolákat vagyis in
kább dohánykertész iskolákat kellene felá llíta
nunk: még pedig úgy, hogy átmenetileg 
minden tanyai és falusi iskolában tanittas 
sék az okszerű dohánytermelés, művelés 
és kezelés a néptanítók által, kik dohány- 
termelő vidékeken és községekben úgyis 
maguk is legtöbbnyire dohánytermelők és 
a saját érdekükben is szívesen fognának — 
legalább reméljük — tanulni és tanitani, 
csak legyen hol és kitől alaposan tanul- 
niok. A néptanítók tartozzanak e czélra do
hányjövedéki szakközegek vezetése és felügyelete 
mellett !00—800 □  öl területen oktató gya
korlati okszerű dohánytermelést űzni a 
10— 12 éves tanulók — gyermekek segítségé
vel. — A  néptanítók pedig képeztes- 
senek erre a földmives iskolákban kincstári 
ösztöndiijak adásával erre ki, mit a dohány
jövedék évenként emelkedő jövedelméből 
könnyen adhatnak : évenként 10— löezerfrt 
összegben, minthogy ezen regiejéhez járuló 
kiadást alig érezné meg és ez azonban 
olyan befektetés lenne, mely 4—5 év múlva 
is már százszorosán hozná meg a gyümöl
csét abban, hogy tizszer annyi jövedel
met hozna, úgy a dohányjövedéknek, mint az 
országnak is. A tanyai iskolákban az oktató 
gyakorlati dohánytermelési berendezés pedig 
szintén kiállna kevésből. Azt hisszük hozzá
vetőleg elég volna erre minden iskolánál 
200—300 forint; mert földjük a néptanítóknak 
úgy is van mindenütt, csak a berendezés, 
pajta, száritó eszközök stb. kellenének. Az 
ehez szükséges tőkét pedig idhatná ál
lami garantia mellett — és azt hiszszük 
adná is szívesen —  a magyar földhitelin
tézet ; vagy akár a kisbirtokosok földhi
telintézete ; mert ezt a dohánytermelés évi 
jövedelméből bátran törleszteni lehetne 
10*/„-os tőke és kamat évi törlesztéssel is, 
mi csak 20— 30 frtot tenne évenként ki, 
mely tiszta jövedelmet még 300 □ ö l  do
hánytermelés beváltási ára is mindig fe
dezhetné. —  Azonban ezen dohánytermelést 
oktatás berendezését is  felsőbb felügyeletit még 
azután egy teljesen szakértő egyénre kelleni
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bizni az égisz országban, ki azután practicu- 
san és olcsón tudná azokat berendezni; ha 
ugyan akadna — mit nem kétlünk — ilyen; 
mert ezen fontos eljárásban azután theoria 
és protectio nem segítene, sem eredményt 
nem mutathatna fel.

Mivel azonban nálunk minden újítás 
olyan nehezen születik meg — hacsak nem 
külföldről hozzák azt be — a mellett pe
dig a kiadással járó ilyen intézkedésekhez 
a költségvetésben törvényhozási jóváha
gyás is k e ll: mindezen szép eszméknek 
megtestesítése, — még ha illetékes helyen 
figyelemben és méltánylásban részesülne 
is — csakis talán 1692 évben volna le
hetséges ; — hogy addig is történhessék az 
okszerű dohánytermelés előmozdítására valami 
hathatós intézkedés, mi azután necsak a pa
piroson, hanem valóságos foganatja és 
tényleges eredménye is legyen: legczélsze- 
rübbnek tartanók azt, hogy az okszerű do
hánytermelés előmozdításával a  néptanítók bí
zatnának meg a  dohányjövedék megkeresésére 
a vallás is  közoktatási m. k. ministerium ut
ján a  tanfelügyelők által még pedig úgy, hogy 
minden dohánytermelő község elöljáróságának, 
kik az okszerű dohánytermelés előmozdítá
sára úgyis törvény által kötelezvék: kül
dessék meg 1691. január hó 1-től kezdve 
a „Magyar Dohány újság" hivatalból és 
abból valamint a m. k. dohánybeváltó fel
ügyelőségek által időszakonként az 1887. 
évi X L IV . t. ez. 3. §. alapján kiadott „hir
detményekből” a dohánytermelőknek és a 
dohánykertészeknek, kiket a községi biró 
e czélból minden hónapban a községi vagy 
tanyai iskolákba egy-egy vasárnap dél
utánra dobszó vagy szokásos hirdetéssel 
behívja, népszerű előadásokat, esetleg gya
korlati mutatványokkal —  szemléleti ok
tatással — tartsanak az illető időszaknak 
megfelelő okszerű dohánymüvelés és keze
lés mi módoni eszközléséről és a néptaní
tóknak ezen fáradtságaikért a község elöl
járóságok részére megállapított jutalomdij- 
jaknak (holdanként 20 kr) fele része adas- 
s é k ; mert a községi jegyzők —  tisztelet 
az igen kevés kivételnek—a dohányterme
lés érdekében tett minden lépésüket úgy 
is megfizettetik maguknak külön — sok
szor igen busásan is — vagy a község 
pénztárából, vagy legtöbbször a termelőkkel 
és esetleg mindkettővel is ; minek bizonyí
tásául csak azt hozzuk fel, hogy a leg
több megyében —  megyei jóváhagyás 
m ellett — a dohánytermelés iránti kére
lemivek kitöltéséért a községi jegyzők azon 
czim alatt, hogy a kérelem részét azoknak 
a fél köteles kiállitni és az ahoz megki- 
vántató katasteri birtokivi egyébb adatok 
kikeresése és megszerzése nekik nem hi 
vatalos kötelességükből kifolyó munkát 
okoz, ivenként 20—50 kr. irásdijat szed
nek ; úgyszintén az előleg jegyzékek kiál
lításánál is aláírásonként szintén enynyit. 
Más hivatalos teendőket pedig a dohány
jövedék érdekében legtöbbször a községi 
biró, vagy épen csak a kisbiró végez, ki
nek a vett írásbeli rendeletét vagy előírást 
legfeljebb csak kiadja és talán meg is 
magyarázza a községi jegyző, —  ezért pe
dig minthogy ez által vajmi keveset moz
dítja elő az okszerű dohánytermelés érde

két : igazán nem érdemli meg a jutalomdij 
felét. És ha már nagyon is méltányosak 
akarnánk lenni, úgy legalább is három egyenlő 
rizsre kellene esen jutalomdijat felosztani úgy 
hogy két harmadrészt kapjon abból a köz
ségi elöljáróság, egy harmadrészét pedig a 
néptanító, ha a dohánytermelés népszerű 
oktatásával is foglalkoznék; ez pedig nem 
volna uj intézkedés; mert a dohányegyed- 
áruság kezdetén ezért a papok is kaptak 
jutalmakat. Egyébbiránt azt hisszük, hogy 
erre nézve minden jóravaló dohánytermelő 
csak azt kívánja velünk együtt: „Öh köz
ségi rendezés és állami közigazgatás jöjjön 
el a te országod de m ielőbb!”

A m agyar dohány jellemzésére nézve 
pedig felemlitendőnek tartjuk még, hogy a 
magyar dohányok legnagyobb részt olyanok 
mint a magyar borok, hogy fiatal koruk
ban előbbiek bundagallér szagnak és sok
szor roszul égnek ; utóbbiak pedig bicska- 
nyitók ; de m ég a buezkai borok is kitű
nőek lesznek 3— 4 év múlva ; a nemes bo
rok pedig kizárólag csak akkor lesznek ki 
tűnővé. íg y  van az a legtöbb magyardo- 
hánynyal is ; pl. láttunk Szabolcs megye 
K ék községében oly rosszul égő és bun- 
dagallérszagu dohányt egy éveset, hogy 
ingyen se kellett volna, hacsak nem „val- 
latónak" —  de az ugyanott termett n.'gy 
éves dohány igen jó  égésű, kellemes illatú 
és szelid zamatu, legfőbb jó  tulajdonsága 
pedig jó  vizfelszivó képessége volt,

Ezt másutt is tapasztaltuk; t. i Csa- 
nád megye Mezőkovácsháza dohányainál I 
Tehát bátran elmondhatjuk, hogy valamint csak 
az 6 magyar bor jó  bor kivitelre; úgy szintén 
csak az ó  magyar dohány jó  finomabb dohány 
gyártmányok előállítására; de ilyenné csak 
okszerű kezelés mellett lehet;  különben meg- 
pushad és elromlik ! Ezt pedig csak a nép
szerű oktatás fogja megteremteni.

A  dohány kertészi iskolákról, illetve 
azoknak összekapcsolásáról a földmives is
kolákkal és azok berendezéséről, tekintetes 
szerkesztő ur kegyes engedelmével a jövő 
számban fogunk szólani ; valamint a hiva
talos adatokból merített további meggyő
ződéseinket és véleményünket is ott vagy 
esetleg máskor fogjuk a dohányügy érde
kében elmondani.

Dohánysimitás.
A  simításról a szakkönyvekben, s a 

dohányujságban sokat Írtak már. A vándor 
tanítók és dohánybeváltó felügyelők, dohány 
beváltó tisztek nagy mérvben előmozdítot
ták már a simítás jobb kezelését.

De ezen munkának oly nagy fontos
sága van, hogy megérdemli a többszöri vele 
való foglalkozást.

A  kertésznek, aki ezen munka végzésére 
teljesen begyakoroltnak tartja magát, régi 
megrögzött szokását abbahagyni nagy 
nehezére esik, épet) azért ezekkel kell, 
hogy a megbízott dohányfelügyelő vagy 
kezelő csínján tudjon bánni, hogy jó  sze
rével az okszeiü kezelésre szoktassa őket. 
Nem oly nehéz feladat ez, mint a minőnek 
sokan tartják, csak meg kell szokni a bá
násmódot, melylyel még a k u k á s t  is ka- 
paczitálni lehet.

Tagadhatlan, hogy a dohánytermelés
ben haladtunk, és napról napra haladunk, 
de élni kell ama bölcs mondással, hogy
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holtig tanul a jó pap és végtére is tanu
latlan hal meg.

A simitás helyes végzése van hivatva 
a dohány értékének tetemes emelésére, 
mert a helytelen simitás. még a legjobban 
sikerült dohányt is nagy mérvben érték- 
telenitheti.

Ha a dohányok már a szedés alkal
mával külön osztályba soroztattak, a ker
tészek már most a simításnál élvezni fog
ják ennek czélszerü voltát; ezek a dohá
nyok, csak igen csekély fáradsággal lesz
nek válogathatók, mert az a dohány, mely 
a törésnél külön osztályoztatok, és külön 
füzetett, az már nagyságra, szinre majdnem 
egyenlő, és igy ezek kiválasztása a simí
tásnál nem sok munkába kerül.

A kertészben, a ki már annyira haladt, 
hogy a dohányt a törésnél választja meg, 
abban már annyi intelligentiat kell feltéte
leznünk, hogy az a dohányát másképen is 
jól kezelte, és bizonyára éretlenül nem törte 
le. — Az ilyen érett dohányok pedig ren
des szárítás mód mellett szép egyenlően 
szoktak színesedni, és a simitás alkalmával 
a szinre való párosítással is kevesebb a 
munka; és az ilyen dohányok bárminő szá
raz időjárásban is kissé húsosabbak, és nem 
annyira zörgős szárazok. • - Szóval ezek 
minden tekintetben nagy előnyben vannak 
ama dohányok felett, melyek össze-vissza 
szedettek, és úgy lettek felfűzve vagy ag
gatva.

A simitás akkor veszi kezdetét, a mi
dőn a dohány teljesen beszáradt, színe 
egyenletessé vált, közép bordája teljesen 
összefonyadt és megbámult. Ez évben, azt 
hiszem, hogy a dohány országszerte telje
sen beszáradt, mert most alig lehet, követ
keztetve a hosszantartó rendkívüli száraz 
időjárás következtében.

Ezen simítási munka végzésére az uj- 
jabbi törvények értelme szerint már az or
szág nagy részében simító helyiséggel 
birunk.

A simító helyiségek, elég tágasak, vi
lágosak, és mérsékelt meleggel ellátva le
gyenek és legkevesebb holdanként 4 □  
méterrel birjanak, — mert ott, ahol sokan 
dolgoznak sötét szűk helyiségben, ott nem 
lehet a dohányt kellően megosztályozni és 
simitani, továbbá a szükhelyiségben a mun
kások a munka alatt képződő fülledt és 
erős levegő miatt a munkát majdnem le
hetetlenné teszi. A rendszeres siniitó helyi
ségben meg van arra a lehetőség, hogy 
abban a simításnak ezen oly fontos mun
káját kellően végezhessük.

A hosszas szárazság után végtére be
következett az esős idő, minek következté
ben a dohányok a pajtában valószinüleg 
puhává, és a simitásra igen alkalmassá vál
tak, és ha be is következnek a fagyos idők, 
ezen már most megpuhult dohányok, ha 
meg is fagynak akkor, a midőn a si
mító helyiségbe fognak kerülni, a meleg 
levegő által hamar meg fognak puhulni és 
a simitásra legalkalmasabbak lesznek. Te
hát már sok valószínűség van arra nézve, 
hogy ez évben a simitás nem fog aka
dályokba ütközni.

A száritópajtákból, kötelenkint kell a 
dohányt a simító helyiségbe hordani, ahol 
azután a levelek az egyes zsinegekről le- 
huzatnak, és osztályoztatnak.

A legértelmesebb kertészt kell meg
bízni evvel a munkával, melyre sok értelem 
igényeltetik.

Az Exsicatoron szárított dohányokat 
legczélszerübb már a pajtában levelenkint 
leszedni, óvatosan széles kosarak, vagy leg
jobb saroglyákra rakni és igy vinni a si
mító helyiségbe.

Ha pincze helyiséggel birunk czélsze- 
rüen cselekszünk ha a simítandó dohányt 
oda visszük, ott szalmára vagy gyékényre

terítjük, hogy azután a simítandó szükség
letet onnan fedezzük.

A levelenkinti leszedést a pajtába igen 
óvatosan kell végezni, különösen ha erő
sen megfagy, mert ilyenkor igen törékeny 
és sok kár okoztatnék benne, a mennyiben 
ezekkel nem lehet úgy bánni mint a zsi
negen szárított dohánynyal, melyet össze 
göngyölve hordhatunk a simitóhelyiségbe. 
Az Exsicatornak, melynek alkalmazása oly 
sok-féle előnynyel bir, ezen kis hátrányát 
nem kell számba venni, mert vigyázva és 
óvatosan ezt is czélszerüen el lehet végezni, 
ha ez annyira meg volna fagyva, hogy az 
egyes levelekhez hozzá se lehetne nyúlni, 
kár elkövetés nélkül, ilyenkor a léczeket 
vagy sodronyt a rajta függő dohánynyal 
együtt be kell az enyhe simító helyiségbe 
hordani, és ott kecskelábakra helyezni a 
hol kis idő eltelte után megpuhul.

De nem szabad sokat ilyenből a si
mító helyiségbe egyszerre behordani; mert 
ha megpuhulta után rögtön nem simittat- 
nék, a meleg levegőben hamar annyira 
megszáradna, hogy nem lehetne azt szá
razsága miatt simitani — azért tehát min
dig csak a munkához mérten kell az 
ilyenből a simító helyiségbe szállítani.

Az osztályozás oly formán történik, 
hogy a jobb kertész a zsinegekről lesze
dett dohányt maga mellé rakva, minden 
egyes levelet kézbe vesz, azt mindenké- 
pen megvizsgálja: megfigyeli annak színe
zetét, nagyságát, hossza és szélességét, 
bordáját, s a szerint a mint egyik vagy 
másik osztályba tartozik, külön-külön ra
kásokba teszi.

Ezen munka annyira fontos, hogy a 
hanyag osztályozással, a máskülönben jól 
színesedett beszáradt hibátlan dohány ér
tékét nagyban leszállíthatjuk. Olyan do
hány, mely külömböző minőségű, nagy
ságú, hibás és hibátlan levelek összeke
verve egy csomóba kerülnek, olyan ér
téket nem képviselhet, mint az. melynél 
az egyes levelek osztályonként simitattak 
egybe. A kerti levelek és muskatály- 
dohányoknál megkülönböztetnek a követ
kező osztályok u. m.

I-ső I l ik,  I l l ik  oszt. és kihányás; a 
többieknél pedig szivar: válogatott A. B. 
I, II. III ik kihányás: és hulladék.

Az igen vékony, finom tapintatu, rit
kán erezett vékony — középbordáju. egy
forma színezetű, világos-piros vagy barna
vörös nyulékony és hibátlan czélszerüen 
szárított és teljesen érettek jól égők — 
a szivarlevél osztályába jönnek.

Különben feleslegesnek tartom e helyen 
az osztályok minősitését leírni ; de kérni 
fogom kedves olvasóinkat a jelen szá
munkba közzé tett hirdetésre becses figyel
müket fordítani — a hol az árak, rendsza
bályok. osztályozás minősítésére, egész ter
jedelmében és alaposan közzé van téve és 
igy nem szükséges, hogy azzal itt tovább 
is foglalkozzam.

Visszatérek tehát a simitás munkála
tához. A mint az osztályozó az egyes osz
tályokat külömböző csomagokba tette, kö
vetkeznek a simító egyének, munkások. 
A munkások mindenike egy külön osz
tályt simít.

Az ekként elkészült csomókat a ko- 
csány végétől egy hüvelyknyire anyado
hányból csavart zsineggel átkötik, az ilyen 
kötelékekre rendesen száraz dohányt kell 
használni, mert ha a kötelékek nedvesek 
a forrásban lévő dohánylevél a kötésnél 
megrothad.

A szivarboritó levelekből egy-egy cso
móba Í5, a válogatott és I. osztályból 86—80, 
a Il-ik és Ill-ik  osztályból 40, a kihányás
ból 40—60 levelet kell tenni egy-egy cso
móba.

Simitani csak olyan dohányt lehet, 
mely kellőkép meg van ereszkedve.

A száraz dohány simítástól óvakodni 
kell vannak ugyan olyan dohányok, a 
melyek igen nehezen, még a legkedvezőbb 
időben sem vonulnak meg kellőképen, 
ilyenek a szabadban szárított ama dohá
nyok, melyek félszáradt állapotban az eső
től megverettek, az ilyen dohányok csú
nyák. foltosak, kilúgozottak, tartalomnél
küliek, a törékeny dohányok nagy részben 
feketék; az ilyenek bizony nem vonulnak 
meg könnyen, és a simitásra nagyon al
kalmatlanok — de a rendesen szárított 
dohány is gyakran olyan száraz állapotba 
jön, hogy az a simitásra teljesen alkal
matlan, ezekkel csak úgy kell elbánni a 
mint fent jeleztem, csak ho.-y egyszerre so
kat a simító helyiségbe ne vegyünk, mert 
ama dohányok, melyek ott a megvonálás 
után ismét kiszáradnak azokat alig lehet 
többé ereszkedett puha állapotba hozni.

És ha egyáltalán nem tudnánk a do
hányt a simitásra alkalmassá tenni; akkor 
legjobb a simítást nem folytatni — és be
várni mig a légköri viszonyok által a paj
tába megereszkedik.

A száraz dohány megpuhitását nem 
szabad akként előidézni, hogy azt 
harmatra, havazásra, vagy nedves földre, 
trágyadomb, vagy hidlásra tegyük a zsi
negeket, egyszóval meg kell óvni a do
hányt minden mesterséges megnedvesitéstől.

Az éjjeli csomózást lehetőleg kerülni 
kell, mert a lámpa világánál nem lehet a 
színeket kellően összeállítani; de a mun
kás sem, a ki egész nap dolgozik, éjjel a 
munkát nem fogja olyan helyesen végezni, 
mint azt nappal végezte.

Az éjjeli munkáltatás azt is előidézi, 
hogy abból könnyebben lehet csempészni, 
mert az őrizet nem oly könnyű mint nappal.

A már megsimitott dohányt a simító 
helyiségbe nagy csomagokra tartani nem 
szabad, főleg nem helyes a sok helyen 
divó azon szokást követni, hogy az ösz- 
szerakott csomókba terhet, nehezéket rak
junk, hogy a dohány lepréseltessék, czél
szerüen csakis ott lehet csomózni, a hol 
már simító helyiséggel birunk és ilyet, ha 
a törvény nem is rendelte volna, ez any- 
nyira czélszerü és helyes dolog, hogy azt 
úgy is kellett volna csinálni minden do
hánytermelőnek, annál is inkább, mert bár 
milyen meglévő épületét is használhatja 
arra a czélra.

A simító helyiségben nagyon meg le
het akadályozni a csempészetet. Nem is 
kell mérlegelni a zsinegeket, a mi sok 
időbe kerül ; a dohány is sokat szenved, 
mig azt megmérlegelik, de akkor a midőn 
visszaméretik, a szokásos módon minden 
idegen tárgy belékeverése. megvizezés, 
attól meg vagyunk mentve, mert bizony 
igy szoktak legtöbb helyen eljárni, a hol 
a simitásra a zsinegeket simitás előtt meg
mérlegelik és visszaméretnek simitás után 
és hogy a hiányzat, mely elidegenittetett, 
kiteljék, az említett módon szoktak el- 
jámi.

En a magam részéről még akkor is, 
a midőn a simító helyiségről szó sem volt, 
még akkor is ellene voltam a kimérésnek, 
mert magam tapasztaltam ama cselekmé
nyeket, hogy a simított dohány csomagok 
közé téglát, vasdarabot és egyéb nehéz 
tárgyakat raktak közzé, de legtöbb eset
ben meg is nedvesítették — és igy nem 
csak azt vesztettük el, a mit csempésztek, 
de sok dohányunk meg is romlott

Attól is óvakodni kell, ha csak lehet
séges, hogy napszámossal ne simitassunk, 
mert ezek nagyobb részt csak a csempé
szet kedvéért jönnek ezen munkához, de a 
kertész maga, ki rendesen kukás szokás 
szerint pénz hiányában szenved, ezeket is 
nagyrészben dohánynyal szokták fizetni 
napszámjának nagy részét.

A dohányos gazdák és felügyelők, a 
simitás alkalmával nagyon szépen érvé-
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nyesithetik a simítás alkalmával hivatásu
kat, mert ha a jelen munkánál éber figye
lemmel viseltetnek, fáradságuk igen bő ju 
talommal nyer kárpótlást.

Dardcsi Vilmos.

A m. kir. dohány-jövedék által a bé
csi gazdasági és erdészeti kiállításon 

rendezett kiállítás leírása.*)
A dohány hazánkban rég időtől fogva 

ismeretes, állítólag Apaffy erdélyi fejede
lem a budai baráttól kapott volna először 
dohányt, de még Európa több államaiban 
már századok óta a dohány egyedáruság 
tárgyává tétetett, addig nálunk a dohány 
egyedáruság csak 1851. év márczius 1-én 
hozatott be és egész az 1867 évig az 
osztrák egyedárusággal együttesen kezel
tetett.

1867. évben azonban az osztrák egyed - 
áruságtól el lett különítve és azóta a do- 
hányegyedáruság a magyar kormány ön
álló kezelése alatt áll.

A dohányjövedéket az 1868 évi X IV  
t. ez. az 1876. évi IV t. ez. és legújabban 
az 1887. évi 44. t. ez. szabályozzák.

Daczára annak, hogy a dohányterme
lés nálunk már a legrégibb időktől fogva 
gyakoroltatik, az okszerű termelés és keze
lés még mindig igen sok kívánni valót 
hagy hátra, ennek oka egyrészt abban ke
resendő, hogy a termelők nem a minőségre 
hanem a mennyiségre fektették a fősulyt 
másrészt pedig abban, hogy a megrögzött 
régi szokásokkal szakítani nem akartak, 
de e tekintetben az utóbbi időben a ter
melők legnagyobb részénél örvendetes ha- j 
ladás mutatkozik.

Ezen az okszerű dohánytermelés terén 
mutatkozó örvendetes haladás különösen, 
az 1887 évi 44. t. ez. szigorú határozataira 
vezethető vissza, mely szerint mindazon 
termelők, kik a dohányt szabályellenesen 
kezelik, a dohányt a jövedék kárára csa- j 
lárdul csomózzák és hálózzák, tartalom ; 
nélkül gyár'ásra előnnyel nem használható j 
anyagot termelnek a dohántcrmelésből ki 
zárandók. — Kizárandók továbbá, ugyan
csak a fenti t. ez. értelmében mindazon 
termelők is kik az 1891 évi dohány terme 
lési engedély kérelmezéséig az ezen t. ez. 
végrehajtása iránt kiadott utasításban meg
kívánt megfelelő nagyságú szabályszerű 
átiárókkal. zárral és ellenzárral ellátott 
száritópajtákat és külön simító helyisége
ket nem létesítik.

A mi a száritópajták űrtartalmát illeti 
ez minden katasztráli? hold után minimá
lis 100 köbméterben a simító helyiségé 
pedig minden 5 hold után 20 □  méterben 
állapíttatott meg.

Nagyban segítették elő az okszerű 
dohánytermelést a jövedék által hazánk 
egyes nagyobb dohánytermelő megyéiben 
elrendelt és keresztül is vezetett talajvizs
gálatok és az ezen vizsgálatok határozatai 
ellen beérkezett felfolyamodványok elbírá
lására elrendelt talajfelülvizsgálatok.

Hogy a talaj és talajfelülvizsgálatok 
milyen nagy befolyással és horderővel bir 
nak, azt legjobban az alantabb következő 
számok mutatják, melyek szerint daczára 
annak, hogy a jelenlegi ültetési terület 
mintegy 20.000 holddal kisebb mint az az 
előtti években, mégis a termelt mennyiség 
több mint bármelyik más évben mi abban 
leli magyarázatát, hogy mig előbb alkal
mas nem alkalmas területen egyaránt ter
meltetett dohány, addig mostan a talajvizs
gálatok által alkalmasnak nem talált tala
jok fokozatos kizárása által csak alkalmas 
talajon termeltetvén dohány, a holdankénti 
hozam sokkal nagyobb. Ilyen talaj és talaj

ul Olvasóink kolónia figyelmébe ajánljuk e köz
leményt. Szerk.

felülvizsgálat eddig négy megyében hajta
tott keresztül még pedig Torontál, Sza
bolcs, Heves, és Jásznagykunszolnok me
gyékben.

A dohányminőségének emelésére szol" 
gálnak az ország külömbözü részeiben ne
vezetesen az egyes beváltó hivatalok tele
pein levő mintaültetvényeken a gazdasági 
tanintézeteknél, földmives iskoláknál és az 
egyes nagyobb megbízható dohányterme
lőknél folytatott összehasonlító dohányter
melési kísérletek.

A folytatott kísérletek a következők 
főcsoportokra oszthatók nevezetesen:

a) dohánytermelés a mesterséges trá 
gyafélékkel annak kipuhatolása végett,

i hogy mily befolyása van egyes mestersé
ges trágyának a dohánynövény fejlődésére 
és különösen annak égő képességére.

b) összehasonlító dohánytermelés egyes 
fajok értékének megállapítása czéljából 
még pedig oly módon, hogy a mintatelep 
V4 része az ezen vidékre leginkább diszlő 
hazai dohánnyal, egy negyed része pedig 
a külömböző szivarboritékokra hasznait kül
földi dohányfajok kipróbálására és azoknat 
a hazai fajokkal való összehasonlítására 
fordítandó.

c) Dohánytermelés páros sorokban a 
páros sorokban való dohánytermelés czél- 
szerüségének kipróbálása czéljából.

d) Dohánytermelés töltögetéssel és a 
nélkül, annak megállapítása czéljából. hogy 
a töltögetés mily befolyással van a növé
nyek fejlődésére és hogy a töltögetés el
hagyása áltál az anyalevelek fejlődésükben 
nem lettek-e gátolva.

e) Szárítás zsinórokon és gerebeneken. 
A külömböző szárítási módok kipróbálása 
végett a termés egyrésze zsinóron szárí
tandó még pedig ;

a) simán, b i forgatva és c) oldalt fűzve, 
a termés másik része pedig gerebeneken 
szárítandó. Mindkét szárítás csak is telje
sen sérületlen anyalevelekkel árnyékban 
hajtandó végre különösen arra fordítandó 
főfigyelem, hogy mely szárítási mód mellett 
száradnak ki az anyalevelek leghamarább 
és melyik mellett nyerhető legtöbb szivar- 
boritéklevél.

Az utóbbi évtizedben hazánkban do
hánnyal beültetett terület és az ezen meg
termett dohány mennyiség a következő 
volt:

1 581. évben 109.109 hold termeltetett 464.362
1882. „ 110.688 ,1 321.897
18*<3. „ 105 292 * ii 472.993 ii
1881. „ 102.627 „ „ 134.958
1885. „ 100.968 n ü 497.158
1886. „ 102.093 327.591
1887. „ 103.608 II 466.611 u
1888. „ 94.448 „ B 452.401
1889. „ 82.083 „ M 523.416 „

A holdankénti hozam dohányban és a 
bruttó jövedelem pénzben pedig a követ
kező volt :
hívben
1881. hold. hozam 466 kgr., a

frt. kr.
bruttó jövedelem 84 39

1892. w *» 532 n _ 9338
1883. T „ 494 „ ii 87 72
1881. „ „ 461 „ ii 78.56
1835. I, „ 513 „ ii ii 9.'.86
1886. n 360 „ ,, 63,81
1897. n n 500 n n 87,38
1888. „ n 517 n n » 89.13
1889. * n 648 n n » 112.93

Ha ezen számokat. de különösen az
utolsó három év adatait pontosabban vizs
gáljuk alkalmunk van meggyőződni arról, 
hogy úgy a holdankénti hozam dohány
ban. mint a holdankénti bruttó jövedelem 
fokozatosan emelkedik mi bizonyara az ok
szerű dohánytermelés haladása mellett ta
núskodik.

A beszállított nyers anyagáért a kincs
tár a termelőknek a fuvarpótlékkal együtt 
következő összegeket fizette ki :

az 1881. évi termésért 8,622.386 frt.
,, 1882. » 9.402.275 *„ 1883. n ii 8,602.534 n
N 1894. ii 7,629.381 I,
n 1885. ■ 8,645.291 *ii If86 . * 6,969.195 „
1. 1887. 0 _ 8,350.760 n
i* 1888. ii „ 7 933.438 n
* 1889. r 9,338.499 n

Végül nem lesz érdektelen felemlíteni 
még a jövedék által évenként elért tiszta 
jövedelmeket:

az 1881. évben . . 17,490.08J  frt.
,  1882. . .  19,049.820 „
„ 1888. ,, . . 20.019.402 „
* 1881. „ . . 20.124.587 „
„ 18*6. „ .  . 21.817.729 „
* 1886. „ . . 19.178.550 *
„ ltö 7 . » .  . 23,089.548 „
„ lí-88. „ .  . 24,542.433 „
* 188 «. „ . . 2», 116.100 „

Ezen hazánk dohánytermelési viszo
nyait röviden megismerhető tájékoztatások 
után áttérhetünk a m. kir. dohányjövedék
nek a bécsi általános gazdasági és erdé
szeti kiállitáson rendezett kiállításának meg
beszélésére.

A cs. kir. gazdasági egyesület kolle
giális érzülettel meghívta az országos ma 
gyár gazdasági és az országos egyesülete
ket, arra kérve ezen testületeket, hogy a 
Szt. István birodalmához tartozó országok 
részéről a kiállítás szervezését kezükbe ve
gyék s gondoskodjanak arról, hogy a ma- 
gyarország ezen nagyszabású kiállitáson, 
megfelelően képviselve legyen. A rzives 
és barátságos meghívást a két egyesület 
a legnagyobb kézséggel eleget tett és az 
országos gazdasági egyesület az ezen ki
állitáson való részvételre felszólította a m. 
kir. dohányjövedéket.

A m. kir. dohányjövedék ezen felazól- 
litásnak engedve a nagyméltóságu m. kir. 
pénzügyminisztérium magas beleegyezésé
vel elhatározta, hogy a Bécsben rende
zendő általános gazdasági kiállitáson részt 
fog venni.

A m kir. dohányjövedék egyik ezélia 
az volt. hogy az ország különböző do
hánytermelő vidékein megtermő összes 
dohányfajokat és nemeket bemutassa.

Ezen czélból még múlt év november 
havában az alattas 32 dohánybeváltó hiva
talt utasította, hogy a beváltás tartama 
alatt Körzete legjobb dohánytermelőinek 
terméséből kiállítási czélokra egy két cso
mót válasszon ki és azokat gondosan ke
zelve és kiképezve f. é. ápril hó 1-ig a 
budapesti dohánybeváltó hivatalhoz szál
lítsa.

Ily utón és módon jött létre a do
hánytermelők gyűjteményes kiállitáson, 
a m. kir. dohányjövedék által rendezett ki
állítás egyik legszebb és legérdekesebb ré
szét képezte, mely nem egy szakembernek 
figyelmét vonta magára és melyrM a jú
nius hóban működött dohányjury is csak 
a legnagyobb dicsérettel és elismeréssel 
tudott nyilatkozni, sőt mi több a m. kir. 
dohányjövedéket mint s magyar dohány- 
termelők gyűjteményes kiállításának ren
dezőjét egy elismerő oklevéllel tüntette ki.

A dohánycsomók szekrényekben vol
tak elhelyezve és minden csórna külön 
bárczával volt ellátva, melyen következő 
tanulságos adatok voltak kitüntetve: Ter
melő neve, termelési hely beváltási körzet, 
beültetett terület, eredmény holdanként 
dohányban és pénzben, eredmény méter
mázsánként.

Együtt láttuk itt a szebbnél szebb 
szivarboríték leveleket a legfinomabb pipa 
dohány gyártmányok előállításához hasz.
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nálni szokott jobbnál jobb vágó anyagokat, 
továbbá a gyönyörű aranysárga szinti leg
finomabb kerti leveleket, nem kevésbé 
tűntek fel a híres muskatály dohányok és 
kapalevelek.

Ezen kiállításon összesen 99 dohány
termelőnek dohánya volt képviselve, leg
nagyobb elismerésben részesült a jury ré
széről Ordódi Pál bagottai és Báró Rad
vánszky Géza és Béla Sajó-tvánkai kincs
tári dohánytermelők. Első különösen azért 
mivel úgy mennyiségileg mint minőségileg 
holdanként oly nagy átlagot ért el, a 
milyet eddig az összes termelők egyike 
sem volt még képes elérni még pedig hol
danként finom kerti levelekben 19 mmt. 
Báró Radvánszky Géza és Béla sajó-iván- 
kai termelők pedig azért, mivel nekik ok
szerű kezelés által sikerült elérni azt, hogy 
az általok Sajó-Ivánka határában termelt 
tiszai anyag egy része a szivargyártásnál 
előnynyel felhasználható. Mindkét termelő 
t. i. Ordódy Pál és Báró Radvánszky 
Géza és Béla ezüst éremmel lettek kitün
tetve.

Bronz éremmel a következő 16 ter
melő lett kitüntetve: Bem József. Irsa, Dr. 
Wekerle Sándor Pa.-Dános; grf Szapáry 
Gyula Pa.-Taskony, báró Orczy Andor 
és Béla Ujszász, Vattay Antal Pút- 
nők, Budai József Szepes puszta, B  euer 
Lajos Napkor, Kállay András Nagy-Ha
lász. KI ár Gusztáv Oros, grf. Csekonics 
Endre Német Czemya, Ráth János Kun- 
ágota, Solymossi László Borosjenő, Vá
sárhelyi László Lökösháza, grf Wenck- 
heim Frigyes Uj-Kigyós, Weidenfeld La
jos Kunágota, grf. Szapáry Géza Szt.- 
Péter, mindannyian azért, mivel az ál
talok beszállított dohány legnagyobb része 
szivargyártásho/., a fennmaradó rész pedig 
a legkitűnőbb pipa gyártmányok előállítá
sához szokott felhasználtatni.

Végül elismerő oklevéllel a következő 
29 termelő lett kitüntetve:

Benedicty Gyula Tápió-Szele. özv. 
Gyenért Józsefné N Dorogh. Keller Mihály 
Rinya Szt. Király. Kovács Ferencz Fadd, 
Papp István Mike. Vass Sándor Fadd, her- 
czeg Coburg Fülöp Rimaszécs, Gonda Ba
lázs Paszab, Hámos Árpád és Antal Torn- 
allya. Melczer Gyula, Sajó-Örös, Barna 
György Ermindszent, Bemáth István Hosz- 
szupályi, Gorove János Piskolt, gróf Ká 
rolyi István Mérk, grf Zichy Ferencz Pó- 
csaj, Berger Sámuel Agárd, Kiár Dezső 
Nyíregyháza. Lövey János Lövő, Pscherer 
József Nyírbogát, grf Apponyi István Ge
rendás puszta, Beliszay István Gerendás 
puszta. Gál Ferencz Kun-Agota puszta, 
gróf Károlyi Alajos Mágócs, Kinczig Já 
nos Tövisegyháza puszta, Kurczweil József 
Némemetság. Mittler Zsigmond Tövisegy
háza puszta, Purgly József Tompa puszta, 
Berger Matild Torda, Urbán Iván Török 
Becse

A kiállítás ezen részének megismerte
tése és méltatása után áttérhetünk a jöve
dék által rendezett kiállításnak egy másik 
nem kevésbbé érdekes részére t. i. a do
hánybeváltási mintacsomókra.

Ezen mintacsomóknak a gyakorlati 
életben egyrészt az a czélja, hogy különö 
sen a fiatalabb jövedéki tisztvislők helyes 
fogalmat alkossannak magoknak arról, 
hogy az egyes osztályokba sorozott dohá
nyoknak milyen kellékekkel kell bimiok. 
másrészt pedig az, hogy vitás esetek el
döntése alkalmával zsinór mértékül szol
gáljanak.

A kiállítás ezen részében az összes a 
beváltási árszabályzatban felsorolt osztá
lyok egy egy csomója van kiállítva.

A kiállítás ezen része különösen szak
emberekre nézve volt igen tanulságos.

A kiállítás III részét képezték a kü
lönböző dohánytermelési eszközök és egy 
az 1887. évi 44. t. ez. kivánalmának min

den tekintetben megfelelő szabályszerű át
járókkal ellátott száritó pajta és simító 
helyiség modellje.

A száritó pajtában egyúttal igen ta
nulságosan be voltak mutatva a hazánk
ban divó különböző szárítási eljárások és 
azonkívül még a Havannákban, Franczia 
országban és Hollandiában divó szárítási 
eljárások.

Végül különösen figyelmet érdemelt 
a kiállítás IV. és utolsó részét képezett, 
laikusokat épen úgy, mint szakértőket egy
aránt érdekelt és valóban páratlan fárad
sággal és szorgalommal pontossággal ösz- 
szeállitott graphikai táblázatok, melyek az 
utólsó évtizedre vonatkozólag a következő 
adatokat tüntetik fe l: a dohánynyal beül
tetett, a termelt mennyiség, az ezen meny- 
nyiség fejében fizetett érték, egy hold ho
zama dohányban, pénzben és végül a jö- 
dék tiszta jövedelme.

Mielőtt ezen czikkemet befejezném 
kötelességemnek tartom még a cs. kir. 
osztrák dohányjövedék kiállításáról és a 
magyar óvári gazdasági akadémia kiállítá
sának a dohányra vonatkozó részéről meg
emlékezni.

A cs. kir. osztrák dohányjövedék, do
hánytermelése sokkal csekélyebb mint a 
m. kir. dohányjövedéké, mert mig nálunk 
a dohánnyal beültetett terület 80.0;'0 hold 
addig Ausztriában eddig csak még 

Galicziában 1001 
Déltirólban 400
Dalmátiában 00 hektárnyi terüle

ten gyakoroltatik a dohánytermelés.
Az osztrák jövedék az általa rendezett 

kiállításon az ezen vidékekről származó 
dohányokat mutatta be és ezek fényesen 
bizonyították be, hogy a dohánytermelés 
ezen vidékeken, de különösen Dalmátiá
ban. hol a dohánytermelés még igen fia
tal életű a mennyiben ott csak 1884. óta 
termeltetik dohány, milyen szép haladást 
tett. Szivargyártáshoz használható anyagot 
egyik vidék sem képes producálni, Gali
cziában termő dohányok legnagyobb ré
sze burnótgyártáshoz használtatik, mig a 
Dalmátiában termelt dohányok hasonlita- ; 
nak a finom kerti leveleinkhez, csak hogy , 
emezéknél nagyobbak.

A magyar-óvári gazdasági akadémiá
nak dohánykiallitása a m. kir. dohányjöve
dék által rendezett kiállításnak mintegy 
kiegészítő részét képezte és a dohányter
melést tudományos alapon tárgyalva mu
tatta be. Ilyen tanulságosan vezette sze
meink elé az éghajlati és talajviszonyok
nak a dohánynövény fejlődésére előnyös 
és hátrányos befolyással biró oldalait, be
mutatta azonkívül az okszerűtlen kezelés 
és szárítás káros következményeit és úgy 
a bel mint külföldön divó különböző szá
rítási eljárásokat.

A junius hóban működött dohányjury 
úgy az osztrák jövedék mint a magyar- 
óvári gazdasági akadémia kiállításáról a 
legnagyobb elismeréssel nyilatkozott, miről 
különben legjobban az tanúskodik, hogy az 
oszttrák dohányjövedék mint a magyar-óvári 
gazdasági akadémia díszoklevéllel lett ki
tüntetve.

Budapesten 1890. november 10-én.
Dr. Br. Natorp Tivadar

A dohányjövedék statisztikája Magyar- 
országon az 1889-ik évre.

A m. kir dohánybeváltási és gyártási szak- 
számvevÖség által összeállított statisztikai mun
kálatból, mely az imént hagyta el a sajtót ér
dekesnek tartjuk a következő fontosabb ada
tokat közleni. Magyarországon a kincstár ré
szére termelt 14.028 termelő, 80.789 katasz
teri holdon 522.956 métermázsa dohányt; ki- I 
viteli termelők által termeltetett 1024 katasz

teri hoKlon 5297 mmázsa és igy a kát. hol
dára esik a kincstári termelésnél kgr. a 
nem kincstári termelőknél 517 kilogramm. A 
kincstár beváltotta a dohány métermázsáját 
átlag 17 frt. 84 kron vagyis kát. holdankint 
esik 113 frt 77 kr. egy-egy termelőre pedig 
665 frt 18 kr. bruttó jövedelem. — A bevál
tási összeg 9.331.803 írtra rúgott. A beváltott 
dohány megoszlik a következő fajokra; válo
gatott a) 14384 mm. b) 9786 mm. első osz
tályú 104857 mm. Il-ik osztályú 177519 mm.
Ill-ik osztályú 168897 mm, összesen 475,233 
mmázsa, a többi hulladék és kacsdohány volt. 
Csempészet dohány beváltatott 378 mmázsa. 
3182 f. 50 krron. A magyar dohány felhasz
nálásával felhasználtatott, illetőleg behozatalra 
került a külföldről 40753.5 metermázsa do
hány 3.443.565 forint értékben és igy átlag 
54 forint 50 krba került egy mmázsa kül
földi dohány. A kincstár kivitele magyar do
hányból kitett 10.024 métermázsát, a kiviteli 
termelőké 12.429 métermázsát. A fiumei do
hánygyárból kiment 200 hordóval 407 mm. 
lugocz kivonat 21.175 frt értékben, továbbá 
kivitelre került pipadohányból és szivarokból 
51.182 frtra rugó áruezikk. Magyarországon 
működésben volt 12 dohánygyár, dolgozott 
12,884 gyári munkás és pedig 920 férfi és 
11.338 nő és 226 gyermek. A gváiak előállí
tottak fogyasztásra kész anvagot 174.045 mm. 
dohányból, összesen 160.150 mmázsát és pe
dig 598 mm. burnótor, 18.178 mm. finom és 
117.287 mm. közönséges pipadohányt; sziva
rokból készült 27.508 mm., szivarokból ké
szült 7508 mm. Pipadohány jóval több ké
szíttetett mint más években; ezen czikkből a 
fogyasztás is jóval emelkedett. —  A gyártott 
közönségesebb szivarok száma 451.76 millió 
darabot tett ki. (1888-ban 514.12 milliót kü
lönlegességi szivarokból készült 11.07 millió 
darab; közönséges szivarokból 460.48 millió 
drb. különlegességi szivarkákból 6.36 millió.) 
A gyártott szivarok között leginkább szerepel
nek a rövid magyar, olcsó fajok, továbbá kuba, 
portorico, virgina, vegyes külföldi és magyar, 
végül porroriko és britanika. A  kuba D és rö
vid Virginia kiesett a gyártásból, ebből nem 
gyártottak. — A dohány tőzsdék ben elárusitta- 
tott 162432.64 m. mázsa közönségesebb (á - 
talános) és 2.422.46 méiermázsa finomabb do
hány anyag (különlegesség) összesen 36.107.304 
Irt értékben. Az elárusított pénzértékből esik 
pipadohányra 16.833.06 forint belföldi sziva
rokra 15.018.393 frt, havannákra 301.224 frt, 
szivarkákra 3.788 337 forint, burnótra 166.289 
forint. Az 1888-iki elárusitásból bévé eleztetett 
összesen 34.250,824 frt, 1887-ben 34,488.003 
frt. A fogyasztott dohánymennyiségből esik fe- 
jenkint és évenkint 0.79 klgr. =  2 frt 82 kr. pénz
értéiben (1888-ban 2 frt 02 kr., 1887 ben 2 frt 
05 kr.') Az elárusitást közvetítette 405 nagy 
és 43,982 kis tőzsde, jutott egy nagy tőzsdére 
41,925 lakós, illetve egy kis tőzsdére 385 la
kos. A dohányjövedék mérlege a következőleg 
csoportosítható : üszbevétel belevonva a bizo
mányos és átmeneti tételeket is) 44.101.021 
frt 75 kr., összkiadás 19.468.834 frt, fölösleg 
mint bruttó bevétel 55.80 százalék levonva, a 
bizományos és átmeneti tételeket, összbevétel 
37,254.891 forint 56 krajezár, összkiadás 
12.622,703 forint 81 krajezár., felesleg tehát 
n e t t ó  bevétel 66 .00‘/o (1888-ban 62.10,
1887-ben 60.0°/0 volt) kitűnik, hogy a kincs
tár jövedelme a lefolyt évben az előző évek
hez képest jóval kevesebb volt. Maradt a kincs
tár tulajdonában 1889. év végén 39.408 mm. 
kész gyártmány, 70.19 mmázsa félgyártmány 
külföldi dohányból nyers anyag 53.083 mm. 
és belföldi dohányból nyers anyag 450.099 
métermázsa.

I R O D A L O M .
A „Magyar Fflld“ hazánk e legrégibb él 

legjobb közgezdaaági szaklapja, mely újévkor 
tizenkettedik évfolyamába lép, miót. az uj 
szerkeszti: K o r m o z  Alfréd tulajdonába
ment át, e rövid idő alatt ia jelentékeny ha
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ládáit mutat s minden újabb száma arról ta
núskodik, hogy szakértelem, hírlapírói gyakor
lottság, mindenre kiterjedd ügyelem mellett, 
a lap szerkesztésében a vezérelv a közügy, 
különösen Magyarország gazdáinak érdekeit 
minden téren szolgálni és előmozdítani. £  lap 
jelenleg másodnaponként jelenik meg (heten- 
kint 3-szor) de még ez év tolyamán napi lappá 
fog átváltozni s mint ilyen egyedüli és hézag
pótló lesz a magyar szakirodalom terén. Tar
talma felölei az összes gazdászati érdekeket, 
egyes rovataiban a gazdászat minden ágával 
találkozik az olvasó s hogy a magyar gazda
közönséget teljesen kielégítse, az Üzleti és po
litikai téren előfordult eseményeket szakszerűen 
adja eló. A „Magyar Föld- előfizetői közt 
hazánk legelső uradalmainak, gazdászainak és 
olvasóköreinek neveit találjuk s amint meggyő
ződni volt alkalmunk, városunkban és megyénk
ben is tekintélyes számú előfizetői vannak. A 
„Magyar FÖld“ előfizetési ára: egész évre 12 
frt, félévre 6 frt, negyedévre 3 frr, mely ár a 
lapnak napi lappá való áralakulása esetén sem 
fog felemeltetni, daczára hogy ez által a lap 
kiadásai megkétszereződnek. A legmelegebben 
ajánljuk e kitűnő szaklapot a gazdaközönségnek 
figyelmébe. Mutatvány számokkal a „Magyar 
Föld“ kiadóhivatala (Budapest, Erzsébet-kÖrut 
27. sz.) szívesen szolgál.

Az átörökítés. Irta: T o r m a y  Béla (Bu
dapest.) Torroay Bélát már eddig is oly ki
váló szakértőnek ismertük, ki munkáit a leg
jobb gonddal szokta megírni. E müve azon
ban nemcsak erről, hanem mély tanulmányról 
is tanúskodik. Foglalkozik benne a rendes át
örökítéssel, az állandó átörökítéssel, a haladó 
továbbá ivarbeh és végül a szünetelő átöröki- 
téssel. — A tüzet végén az átörökítés a befolyó 
tényezőket tárgyalja.

V E G Y E S E K .
— Szolgáljon válaszul mindazoknak, kik 

a  pajták  átidomitásáról kérdezősködtek és egyál
talán legyen tudomásul mind azon termelők
nek. kiknek pajtáik  még ez ideig nincsenek átjá
rókkal ellátva, hogy azokat engedély vesztés 
terhe alatt, az 1891-ik évi dohánytermés be
ér r síig elkészíteni kötelesek.

Egyebekben múlt számunkban megirt erre 
vonatkozó közleményünkre hívjuk fe l olvasóink 
figyelmét.

Szerk.
—  A dohányzás káros hatása. A franczia 

orvosi akadémiában már két ülésen foglalkoz
tak azzal a kérdéssel, hogy a dohányzásnak 
mi hatása van Francziaország népességére. — 
Dujardin-Beaumetz a múlt héten egy értekezést 
olvasott föl, mely Francziaország népességének 
csökkenését nagy részben a dohányzással való 
visszaélésnek tulajdonítja. Ugyan e tárgyban az 
akadémiának a napokban tartott ülésén Langean 
orvos akként nyilatkozott, hogv a dohányzás
nak, föltéve, hogy mérséken túl élvezi valaki, 
hatasa van a hírre a szemre, az ország népes
ségének csökkenésére azonban nincs hatása. 
Hivatkozott a németekre, a kik a fraticziáknál 
is erősebben dohányoznak s népességük mégis 
emelkedőben van.

—  A kereskedelmi tudakozódó iroda. A
kereskedelmi minisztérium Budapesten egy régi 
hiányt pótló intézményt létesített, a melynek 
hasznát nemcsak a kereskedelmi világ, hanem 
gazdaközönségünk is igen sok tekintetben él
vezheti. Fokozódó gazdatági termelésünk nem- 
csaz a nyerstermények gondos előállítását 
teszi szükségessé, de hogy a tiszta jövedelmet 
lehetőleg fokozhassuk, az egyes gazdáktól bi
zonyos kereskedelmi jártasságot is kíván meg 
a termények értékesítésénél. A vámügyek, a 
vasúti és hajózási szállítási Ügyek, a külföldi 
kereskedelmi szabályok és szokások, az egyes 
szállítási felhívások, pályázati versenyek stb. 
eddig teljesen ismeretlenek voltak gazdáközön-

ségünk előtt. Tájékozást szerezni e kérdések 
felett rendesen hosszas utánjárást stb. igényelt. 
Az újonnan felállított kereskedelmi tudakozódó 
irodának czélja lesz mindemez Ügyekben hoz
zájuk fordulóknak díjmentesen felvilágosítással 
szolgálni. Az iroda 3 részre oszlik: 1. k e r e s 
k e d e l m i  o s z t á l y ,  2, v á m o s z t á l y ,  3. 
t a r i f a - o s z t á l y .  A kereskedelmi osztály fel
adata figyelemmel kisérni mindazon külföldi 
mozzanatokat, melyek kivitelünket érintik, Ősz- 
szegyüjteni a külföldi kereskedelmi szabályokat, 
jogszokásokat és azokat nyilvántartani s főleg 
felvilágosítást nyújtani a külföldi ezégek, kivá- 
lólag pedig a Balkánfélsziget czégeiről, intéz
ményeiről azoknak hitelképessége és megbíz
hatósága felől. A vámosztály feladata szemmel 
tartani mindazon államok vámügyi törvényho
zását és vámügyi igazgatását, melyekkel Ma
gyarország sűrűbb keresKedelmi Összeköttetés
ben áll, ezen államok vámtarifáit, vámszabá
lyait s minden azokon létrejött változást s ez 
irányban a közönségnek szintén felvilágosítással 
szolgálni. Meg vagyunk róla győződve, hogy 
gazdaközönségünk már e két osztálynak műkö
dését is hasznára fordíthatja, de leginkább igénybe 
fogja vehetni és kell is, hogy igénybe vegye 
a 3. osztályt, t. i. a díjszabási osztályt. Vasúti 
díjszabásaink komplikált és az idők folyamán 
már kötetszámra felnőtt rendeletéi legkevésbé 
alkalmasak arra, hogy gyakorlati gazda — 
akármit óhajt szállítani — belőlük a szállítási 
díjtételek, a szállítás módozatai iránt tájékozást 
szerezzen. Ezt megadni lesz hivatva a felállított 
díjszabási osztály. Mindenesetre felhívjuk gaz
datársaink figyelmét az intézményre, a mely 
díjtalanul ad választ minden hozzáintézett kér
désre. A kérdezősködések egyszerű levél alak
jában a budapesti kereskedelmi muzeum ke
reskedelmi tudakozódó irodájához czimezendők 
(Budapest, Városliget).

Szerkesztői és kiadói üzenetek.
H. J. Ottó. U n g v á r. Szabadalmi iroda czim : 

Héthy János mérnök, Budapest, Krzsébet-kórut 14. sz, 
A „Mezőgazdasági Szemle'1 szerkesztőségének, 

M .-óvár. A kiránt czimeket örömmel elküldtük.
Baghy iózaef. F ö 1 d r á r. Kérdésére levélben 

válaszoltam. Tessék magát ahhoz tartani.

TŐ ZSD EI MEGBÍZÁSOK úgy tőkésítésre, mint 
■ játékra a legjutányosabb feltételek mellett esz

közöltetnek.
pÉNZELÖLEGEK. Jó  szív. Bazilika, magyar- 
■ osztrák-olasz vörös-kereszt sorsjegyekre, úgy

mint mindennemű államsorsjegyekre, részvények 
és értékpapírokra a legolcsóbb kamatok mellett; 
a kölcsön réezletekbea is törleazthetö.

l f é t e l  é s  e l a d á s  mindennemű sorsjegyek, 
"  értékpapírok, külföldi bankjegyek és érezpénzek- 

nek. Szelvények dijmenteeen váltatnak be és ki
húzott sorsjegyek azonnali kifizetése.

„AZ ELSŐ FŐNYEREMÉNY44 S S k ' S r t i
el6fizetési ára bél-mentesen házhoz küldve, esak 1 frt.

Legközelebbi húzáshoz!!
BécavdroH  íg érvén yek  I ' «• ,

Főnyeremény 200,000 frt f  ** “  ^  9
Jótékony tagi állam sorsjtgyik) g  

« kettő \___________ 5 . 7 5

h e l y e t t  c s a k  f r t  5 . 3 5  k r .
1 darab állam-eonjegy frt 3.50 
4 » .  fr t 8 5 0

10 .  .  fr t  16.50
30 .  .  fr t 33.—

Győri Vilmos
bank- is  riltiüslit §udapist, gorottya-u. 11.
Vidéki megrendeléseknél ceekély foglaló beküldőiét kérem.

! !  FONTOS!! ! ! FONTOS ! Í
a t. dohánytermelőkre nézve.

A dohánypajták átalakításához ajánló m 
a szükséges mindennemű építési anyagokat 
rendkívüli olcsó árban. Miden az építkezés 
körébe vágó czikkek nálam bármikor be
szerezhetők. — Kastélyablakok, külsők és 
belsők, rostélylyal együtt 10 írttól. —  Aj
tók ajtóféllel együtt 8 frttól.

TEM ESVÁRY J .
építkezési anyag-kereskedés éa lebontáai vállalkozó

Budapest, kerepesi-ut 69.

A MAGYAR KIRÁLYI

DOHÁNY ÉS SZIYAR KÜLÖNLEGESSÉGI
és az

ÁLTALÁNOS FORGALOMKAN LÉVŐ

m r n m m m
F Ő R A K T Á R A .

Mayer és Véri
Budapest, IV, Viczi-otcza.

V muhi uiegreuueieseK postai utánvét mellett pontosan 
és legnagyobb figyelemmel teljesítetnek. Csomagolási 

dij legmérsékeltebben sxámittatik.

Papirszipkák szivar és szívarkának.

L e g fin o m a b b  fra n c z ia
Houblon, Le (í rí ffon. (toudron, Ambré

szivarhüve lyek .

Szopóka nélkül 

Szopókával 1. sz.

m 1* . SZ.

Szivarkahiively minták kívánatra 
detnek.

Legegyszerűbb töltőgépek 
az 1, l'/s, 2. és 3. számú hüvelyhez
a 4. számú hüvelyhez................................

Tajtpipák.
Kitűnő minőségű, ezüst es chinaezitst kupakkal. 

Megrendelések czimeres vagy monogrammos tajt- 
pipakra és szipkákra elfogadtatnak és jutányos ároo 
teljesittetiifk.

Mindennemű és alakú tajtszipkák. -  Török cslbukok, tökéletesen felszerelve. -  A híres Ernhoffer-féle meqvja eeivar- ét uicarkaeeipkék. Mindenféle plpaazarak. — 
Borostyen tilvar- ée szlvarkaszipkák — Valódi ti- 
rák onerepplpák. -  Valódi telatecrl pipák. -  Ele- 

faatceont arlvir- éa érlvarkaailpkák.
Kiváló finoui valódi franozia azivarkapapirok 

„LE  GOUDRON",
La Grlffon. Let Dern'érta Cartoachei. „Le Ho*Moa“ 

-Papler Aeibre-.
A kedvelt hír alakú OSIBUKPAPIR,

darab frt
1*(0 — 80

100 - .0 8
1000 3 -

1(0 - . 3 0
10(0 3.—

100 - .3 0
1000 3 —
100 —.30

1«00 3.50
100 — .40

10«X> 5 —
100 - .6 0
hérmentve megkül-

35 kr. 
1 frt

• £ « » ! * «  " í * * ; 1 '*P 14 Szivar éa arlvarka-tár. 
jiiak . Pénztározák. Dohanyezeleitezék. Dohánytartók.

Valódi chlnal tea.
1 egfinomabb C o n g o .......................................H ja 14 frt>

Valódi rum
Ja u lk a  nagy üveg. 2.40 | lantalka kía üveg. 1.S0 

ValéMi fran o zia  Cognac.
Martell W. 8 0. P. nagy..................IS frt 50 kr

.  V. 8. 0. P. nagy..............  7 „ 80 .

.  „ k ié .................  4 _
a **• n»gy.............................  5 : 5 0 ’

.  fine champagne nagy . . . .  8 * 60 "

Mártán na*y" .' * * ’ *  * ”  *
Franozia pez.gó nagy.......................5 „ 50 T
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Kimutatás
az 1890. évben a kincstár részére engedély mellett termelt dohányok beváltására

kiküldött bizottságok működése tartamáról.

5M«K
/

Beváltási állomás |
§
£

Megye,
melyben a beváltási 

állomás fekszik

A beváltás tartama

véga

1 Budapest . . . . l’esr-Pilifs-Solt-Kis-Kun deczember 15 február 2 4
2 Érsekújvár . . . . Nyitra november 1 2 deczember 17
3 Ipolvságh . . . . i Ilont deczember 2 2 deczember 3 1
4 Barcs ................... «ST J Somogy deczeinber 15 január 3 0
5 Fadd........................ CQ Tolna november 1 7 deczember 2 2
6 T o l n a ................... Tolna január 2 jauuár 3 0
7 S z ü lö k ................... Somogy deczember 15 január 3 0

8 Arad ................... Arad deczember 15 február 5
9 Bnttouya . . . . Csauád január 2 február 7

10 Békés-Csaba . . . Békés deczember 15 február 11
11 Temesvár . . . . ■ < Tömés deczember 9 deczember 2 4
12 Zsombolya . . . . Toron tál január 2 jauuár 3 0
13 Fagaras . . . . Fogaras deczember 15 deczember 1 9

14 Debreczeu . . . . Hajdú deczember 1 5 február 1 0

15 Ilajdu-Dorogh . . aa> Hajdú deczember 1 ö február 1 2

16 Nagy-Léta . . .
CS3B
o Bihar deczember 15 január 2 4

17 Krmiliályfalva. . . u *
r űO Bihar deczember 15 jauuár 2 4

18 Nagy-Károly . . . Q Szatmár deczember 15 január 2 4

19 Csenget' . . . . Szatmár deczember 1 deczember 3 0

2 0 .Miskolcz . . . . S Borsod deczember 15 február 12

21 Pelsócz . . . o
>ŝ GOmttr deczember 1 deczember 1 3

2 2 Kápolna . . . . •SS Heves november 2 4 február 2 0

23 Rnkamaz . . . . Szabolcs deczember 15 február «

2 4 Nyíregyháza . . . Szabolcs deczember 15 február 2 5

2 5 Kisvárda . . . . *jC3 Szabolcs deczember 15 február 6
2 6 Nyírbátor . . . .

£
Szabolcs deczember 15 február 14

27 Vásáros-Naraény . .
. h Bereg deczember 15 január 27

2 8 Nagy-Tárkány . . Zemplén deczember 1 deczember 2 2

29 Szeged ................... Csongrád deczember 15 február 6
3 0 Csongrád . . . .

s*

Csongrád január 2 jauuár 2 7

31 Csany .................... Csongrád deczember 1 ö január 2 3

3 2 Csóka .................... §
CQ Toron tál január 2 január 26

33 Nagy-Becskerek . . Toron tál deczember 15 január 23
34 Fólegyháza . . . l'est-Pilis-Solt-Kis-Kun január 2 január 2 4

3 5 Szolnok . . . . Jász-Nagy-Kun-Szolnok deczember 15 február 2 8

3 6 Tiszuroff . . . .
O Jász-Nagy-Kun-Szolnok deczember 15 február 2 4

37 Jászkisér . . . .
w

Jász-Nagy-Kun-Szolnok deczember 15 február 7
38 Jászberény . . . Jász-Nagy-Kun-Szolnok január 2 január 2 4

Magy. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság.
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1890. ér ! “ £  Mim. H IRDETM ÉNY
a magyar korona országaiban a doliányjövedék részére termelendő s beszállítandó dohánylevelekért 1890., 1891,

és 1892. évre megállapított beváltási árak iránt.
1. A uagyméltóságu m. kir. pénzügyminisztérium 1890, évi augusztus hó 26-án 

kelt magas elhatározása alapján ezennel közzétételnek azon árak, melyek a kincstár 
Mámára 189»>., Ie91. és 1892. évben engedély mellett termesztett nyers dohányleve
lekért az anyagnak átvételekor a termelőknek fizettetni íoguak.

2. A dohánynak azon helységtől, melynek határábau termesztetett, a beváltási 
raktárba való szállításáért, a termelőnek fnvarpótlék czimón fizettetik, és pedig:

a) 71 t kilométernél nagyobb, de .v8 kilométernél kisebb távolságnál egy k r .;
b) 38. vagy több kilométer távolságnál egy kriyczár, minden tiszta súlyú 

100 kilogramm dohánylevél s minden egyes kilométer után ;
71 , kilométerm i kisebb távolság után fnvarpótlék nem jár.
3. A beváltás kezdete és vége minden egyes körzetre nézve, tekintettel a do

hánylevelek beszáradásának előrehaladottságára, külön fog meghatároztatm és köz
hírré tétetni.

4. A beváltandó dohánylevelek fajainak megítélésére és minőségük szerinti osz
tályozására nézve zsinórmértékül következő szabályok szolgálnak.

5. Szivarboriték-leveleknek csak azon sérületlen levelek minősitvék, melyek 
szivarokhoz boritéklevélül használhatók.

Az ily levelek legyenek kellő módon szárítva, szívósak és finomak, továbbá 
egyszinüek, vékony erekkel, tökéletesen érettek és jól égők.

6. A szivarboriték-levelek elaö osztályába Boroztatnak a legfinomabb vékonyerü 
anyalevelek, melyek tekintélyes és egyenlő nagysággal, kitűnő szívóssággal, élénk égés
sel, szép és egyenlő színezettel bírnak és legalább 50*/, finom borítékot szolgáltatnak.

7. A második osztályba azon anyalevelek Boroztatnak, melyek finomságra, szí
vósságra, égésre és színre nézve az I-ső osztályt megközelítik, azonban csak 4u°/0 finom 
borítékot ígérnek.

8. A harmadik osztályba azon jó égésű és tiszta színű anyalevelek Boroztatnak, 
melyek legalább 35° 0 finom és közönséges borítékot adnak, ha a levelek többi része 
mint szivarburok teljesen használható.

9. Közönséges levelek alatt azok értetnek, melyek szivargyártásra és azonkívül 
közönséges bagó, pipadohány és burnót készítésére alkalmasak.

10. A közönséges levelek válogatott a) osztályába tartoznak azon szép, jó és 
egyenlő szinti, teljesen érett, sérületlen. jó égésű nagy anyalevelek, melyek kevesebb 
szivarboritékot szolgáltatnak, mint a szivarboriték-levelek III. osztályától követeltetik, 
mindazonáltal jelesebb szivarburok-levél minőségével bírnak, ha egészen tisztán cső- 
mózvák.

11. A közönséges levelek válogatott b osztályába tartoznak azon szép, jó és 
egyenlő szinti teljesen érett, sérületlen, nagy, egészen tisztán csomózott anyalevelek, 
melyek jelesebb bagó és fon- vagy nehéz burnót-levél minőségével birnak, vagy meg- 
bizhatlan égés folytán nem sorozhatók a válogatott a'> osztályba.

12. A közönséges levelek első osztályába tartoznak mindazon egészséges, érett, 
sérületlen, meglehetős nagyságú anyalevelek, melyek jó pipadohánynak, szivarburok- 
levélnek és szivarbélnek vagy jó burnót-auyagnak használhatók.

13. A közönséges levelek második osztályába tartoznak a kisebb, sérületlen és 
a kissé szél- és jégverte nagyobb anyalevelek, valamint a nagyobb sérületlen hegy
levelek és a tiszta, száraz, jobb minőségű bomoklevelek.

14. A közönséges levelek harmadik osztályába tartoznak a visszatetsző szinti, 
de egészséges, a nagyobb mérvben jégvert vagy szakadozott anyalevelek; továbbá a 
csekélyebb minőségű hegy- és csekélyebb minőségű homoklevelek.

15. Finom és középflnom kerti levelek alatt olyanok értetnek, melyek jó illat, 
finomság és világos szín által tűnnek ki és finom dohánygyártmányok előállítására 
alkalmasak.

16. A finom és középfinom kerti level k első osztályába Boroztatnak a legtar- 
talomdusabb. egyenlő színű, finom, világos sárga, vagy aranysárga, teljesen hibátlan, 
érett é9 sérőletlen anyalevelek.

17. A második osztályba tartoznak a színben kevésbbé egyenlő, sárga-vöröses 
vagy világos-barna színezetű, finom, teljesen érett, sérületlen anyalevelek, továbbá a 
csak jelentéktelenül szakadozott anyalevelek, melyek az első osztály minden egyéb 
tulajdonságaival birnak. végre a szép színű, hegy- és nagyobb meg nem rongált szép 
világos szinti homoklcvelek.

18. A harmad k osztályba tartoznak minden egyéb egészséges és érett levelek, 
a mennyiben egészben véve még jó pipadohánynak alkalmatosak.

19. Muskatál gyanánt a debreczeni dohánytermelési körzetekből származó azon 
dohánylevelek fognak átvétetni, melyek fehér vagy vörös virágű muskatál palántákból 
nyerettek és jó illatuk által kitűnnek, ha azonkívül jó sikerültek, és gondos kezelés
ben részesültek.

Besoroztatnak:
az első osztályba a legtartalomdűsabb, szép színű, teljesen hibátlan érett és 

sérületlen anyalevelek, melyek legfinomabb pipadohány előállítására alkalmasak ;
a második osztályba a tartalomdús. jó szinü, érett, de kissé sérült anyalevelek 

és a  jobb minőségű tiszta száraz homoklevelek, amennyiben finom pipadohánygyár- 
tisra alkalmasak ;

a harmadik osztályba minden egyéb egészséges és érett levelek, amennyiben 
egészben véve jó pipadohánynak alkalmasak.

20. A kapadohany-ltveleknel besoroztatnak :
az I aő osztályba a tekintélyes, sérületlen, teljesen érett, egészséges, szép szinü 

és nagy anyalevelek.
A II ík osztályba a kevésbbé nagy, jelentéktelenül sérült érett, egészséges jó 

szinti anyalevelek.
A III Ik osztályba a szakadozott, érett egészséges, de színben hiányos anyaleve

lek ; a homok- és hegylevelek.
21. Kihányás gyanánt átvétetnek: a jég által tönkre tett levelek, a kényszer 

érett, szivégett. »fülledt) kocsány-rothadt, de száraz levelek, a kissé fehérlő. fehér 
penésszel lepett, végre oly érett levelek, melyek a fagytól érintvék, de aem fekete, 
hanem vöröses színűek, és még közönséges pipadohánynak használhatók.

22. Az előző osztályozási határozatokban csak t ö r z s  l e v e l e k r ő l  van szó, 
melyek s i m í t o t t  és c s o m ó z o t t  állapotban k á r  n é l k ü l  beszállitandók.

Ha szárakkal biró levelek szállíttatnak be, a szárak mérlegezés előtt a termelők 
költségére levágtatnak, a levágott szárakért pedig semminemű kárpótlás nem adatik.

23. A kacs csak engedély mellett szedhető és minden dohánynemnél simitatla- 
nul szolgálható be, azonban szárt, vagy farészeket tartalmaznia nem szabad, érettnek 
és gyártásra alkalmasnak kell lennie, ellenkező esetben azon elbánás alá esik. mint 
a baszonvehetetlen anyag.

21. A csomőzatlan levél, melyhez a levélrészek i morzsalék ) is számíttatnak, 
tisztán és szár nélkül szállítandó; tisztátlan vagy szárral ellátott morzsalék mint 
baszonvehetetlen megsemmisittetik.

25. Zsinórra fűzött haszonvehető levelek csak mint morzsalék vétetnek át. ha 
pedig ily levelek farészekkel szálittatnak, akkor csak a morzsalék fele árán váltat
nak be.

26. Sarjti csak engedély mellett nevelhető és szedhető. É r e t t  s a r j f i ,  minő
ségének megfelelőleg vétetik át, ha az anyalevelek tulajdonságaival és nagyságával 
bír, az anyalevelek módjára nyer osztályozást, azonban a közönséges levelek második 
osztályánál magasabb osztályba sorozni nem szabad.

27. Minden egyes csomónak csak ugyanazon fajú és osztályú leveleket kell 
tartalmaznia.

Oly csomók, melyekben különféle osztályú levelek fordulnak elő, beváltandók:
a) ha az nagyobb részben jobb minőségű levelekből áll, egy osztálylyal lejebb 

mint azon osztály, a melybe a jobb minőségű levelek különben tartozn&uak;
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I b1! ha a jobb minőségű leveleit mennyisége egyenlő a kevésbbé jó minőségű 
levelekkel, vagy ez utóbbiaknál kisebb, azon osztályba, a melybe a kevésbbé jó minő- 
I ségü levelek tartoznak :
c) azon csomók, a melyekben kacs fordul elő, minden esetben csak mint kacs 

veendők át ;
d) azon csomók, melyek kötése alatt morzsalék bevegyitve találtatik, a mor

zsáinkra szabott ár mellett vétetnek á t :
e'' azon csomók, melyek közé idegen tárgyak, mint föld, homok, hamu stb. 

kevertetik, megsemmisittetnek.
28. Tökéletlenül szárított bármely fajú levelek minőségük szerint kisebb osz

tályba Boroztatnak, mint a melybe megfelelőleg szárított állapotban tartoznának.
Ugyanaz áll a nedvesített levelekre nézve is azon hozzáadással, hogy ezek 

mett legjobb esetben csak közönséges vágni való anyagot szolgáltatnak, mint szivar- 
boríték. válogatott és közönséges 1-ső osztályú levelek nem osztályozhatók.

Mindkét esetben, azonkívül még a túlnedvességnek. és az ennek folytán előre 
látható megromlásnak megfelelő aránylagos súly hozatik levonásba.

29. Egészen haszouvehetetleu dohánylevelek és levélrészek megsemmisittetnek. 
Az egészen haszouvehetetlenekhez tartoznak: az egészen éretlen, feketére 

fagyott, rothadt, egyáltalában minden a gyártásra nem alkalmas levelek és a tisztátlan 
hulladék.

Ha egy csomóban vagy bálban baszonvehetetlen anyag fordul elő, akkor az a 
termelő költségére kiválasztandó, és az anyag súlyából levonandó.

30. A csomók doháuynyal, spárgával vagy kukoricza-szalmával kötendők.

I.
Szivarboriték levelek :

Mindennemű szivarboriték 
lev e lek .............................|

II.
Közönséges levelek:

a) tiszai levelek . . . .  
b szegedi levelek . . . | 
ci debreczeni levelek . . , 
dl szül oki levelek • • • j 
e) közönséges kerti levelek!

Buruót levelek a tolnai do
hánybeváltó körzetből . .

I.
II. 

III.

válogatott jj1
I.

III.

III.
kertiFinom és középflnom 

levelek
az érsekujvári. ipolysági, 
kápolnai, iniskolczi, aradi, 
temesvári, fogarasi. nyírbá
tori. vásárns-naményi. faddi 
és budapesti körzetekből

Finom kerti levelek

Középfinom kerti levelek . 

IV.
Muskatál levelek

a csetueki, miskolczi, ká
polnai, nagytárkányi és 

nagykárolyi körzetekből.

a) Csetneki muskatál . .

b Fehérvirágu muskatál 
növényekből származ< 
muskatál levelek

skatál i 
rmazó <

c) Vürösvirágu muskatál 
növényekből származó 
muskatál levelek . . . .

Kapa dohány levelek:
A miskolczi, debreczeni. 
hajdudoroghi. nyíregy
házai, rakamazi, kisv&rdait 
és nagytárkányi körzetek-!
b ő i .........................  . . . (

Valamennyi dohány nem-! 
beli kihányás, kacs, cső-4 
mózatlan levél és tiszta/ 
morzsalék .................... '

válogatott
I.

I I .
III.

i. 50 _
ii. 3 8 _
Ml. 20 —
1 3 4

II . 2 5 _
I I I . 16 —

I . 5 5
I I 4 0 —

III. 22 —

,
3 8

11. 2H __
III. 1 8 —

j 3 0
II. 21 __

III. 15 —

I.
II. 

III.

28 — 
20 -  
12 -

kihány&s 8 —
kacs

csomozatlanl
_

leveles tis/.ta> 6 —
morzsalék )

Az ű h i u  szivarboríték terelek 
csomónként veendők át.

A közönségei levelek válogatott 
osztályába tartozó levelek a tinóm 
•-s k<>ze|itinetn kerti, a esetneki mus
katál, és a  többi muskatálylevelek 
I-iő  osztályába sorozandó anyag 
csomónkénti átvétele csak akkor 
eizkozlendö. ha keverten csomózva 
vagy hálózva kerülvén átadáshoz, a 
termelő a lejebb osztályozás ellen  
felszólalván, a csomónkén ti átvételt 
maga kéri.

Azon levelek, melyek a tinóm, 
illetőleg kózeptinom kerti levelek 
tulajdonságaival nem birnak. minő
segükhöz kepeit mint közép tinóm 
vagy közönséges kerti levelek (5 . 
és >. tétel* fognak beváltatni

Aton levelek, melyek a eset- 
neki muskstalylevelek tulajdonsága
ival nem bírnak, miiiőségOkhes ké
pest a 7.. illetőleg •. tételek alatt 
kiezabott árakon fognak átvétetni. 
Azon levelek, melyek a muskatály- 
levelek tulajdonságaival nem bir
nak, mint közönsége* kerti levelek 
a >. tétel alatt kiszabott árakou 
véte'nck át

A ki engedély nélkül kacsot, 
illetőleg sarját nevel és szed, a 
dohánytermelésből kizárandó 1887. 

í XI.IV t-csikk lé. K-a).

Budapest. 1890. évi október havában.

M. kir. dohányjöYedéki közp. igazgatóság.
Mtrkas Sáauál, Budapesten, Darottya-utrza 6. (Wurm-udvar.)
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