
beUff  intésére vártak, hogy meglepjék a töröktt^été 
A gyalogság tűse az egész vonalon megszólalt,^tí|int 
emlitém, de a törökök válasza cBak a jobb szárnyíHÜt 
volt irányozva. Végre egy negyedórái tüzelés után két 
vagy három hadsor tünt fel,  mit a muszkák ágyúzása 
követett s tudtuk most már, hogy a muszkák uj állást 
foglaltak  már a halom ellen. 

A mint ez megtörtént, a törökök meglepettek' s 
nem voltak képesek mintegy 100 jardra a közeledő 
muszkákat visszaszorítani. Ekkor megragadták fegyve-
reiket s két sorban lőttek, de a muszkák szuronysze-
gezve indultak meg s a magaslatokra vergődtek. E 
pillanatban aki nem futhatott  el, leszuratott. E táma-
dást két tüzérszázad kezdte, melyeket közvetlen a 9. 
zászlóalj a a Vladimirazky ezred követett. Minden em-
ber ásóeszközzel veit ellátva a legott sáncokat hánytak, 
amint Szkobeleff  parancsolta. Alig néhány pillanat 
múlva ugyanis a törökök hatalmas, de roszul irányzott 
tüzével árasztották el, mely a legközelebbi halomról 
jö t t ; ez mintegy 150 ölnyi távolságban van. Szkobe-
leff  közel 10 óráig maradt e ponton a miután bizto 
aitotta ott a hadállást, visszatért Brestovácka ebédelni. 

Alig távozott el, midőn a tüzelés jujra kezdetét 
vette a jobb szárnyon. Szkobeleff  újra lóra azált s el-
tűnt a ködben éa homályban, s csak másnap reggel 
tért vissza. Azt látta, hogy a törökök kétségbeesett 
támadást intéztek hadállásuk visszafoglalására,  de a 
ködben utat vesztettek és saját posiciójuk felé  vo-
nultak. Innen támadt a zavar a muszka csapatok közt 
melyek azt hitték, hogy Szkobeleff  megöletett. O épen 
a zavar tetőpontján érkezett meg. — A törökök ezen, 
valamint még két ujabb támadása visszaveretett s az 
elfoglalt  pont biztnsitva maradt. 

Orosz lapokból. 
A „Novoje Vremia" párhuzamba véve a porosz 

éi osztrák-magyar pénzügyek állását, rövid fejtegetés 
után azon zárkövetkeztetésre jut, hogy ha Poroszor-
szág pénzügyi története amellett nyújt tanúságot, hogy 
mit kell tenni az állami gazdászat javítására, akkor 
Ausztria pénzügyeinek története nézletileg bizonyítja 
azt, mit nem kell tenni, hogy az államgazdászat végle-
ges felbomlásnak  ne induljon. 

Poroszország pénzügyi politikája kiváló helyet 
foglal  el a azárazföldi  államok aorában ; van abban 
rend és bölcsesség s ezen tekintetben figyelmet  és 
utánzást érdemel. 

Ausztria pénzügyi története més tekintetben ne-
vezetes ; ez bő anyagot szolgáltat a pénzügyi technika 
tanulmányozására; ezen technika gazdag talányszbrü, 
elméi kifejezésekben  éa elnevezésekben, melyek na 
gyobbára szerfelett  silány és badar gondolatokat' lep-
leznek, de a minőket mindazonáltal boni, tanult éa 
nem tanult pénzügyéreink az elméletbeliek épugy mint 
a gyakorlatiak is használják azon esetekben, mikor 
kell port a világ azemébe szórni a igen egyszerű és 
megfogható  dolgok értelmét elhomályosítani. Az osz-
trák pénzügyi kormányzat aránylag rövid idő alatt 
már mindent megpróbált : mindenféle  nyilt és titkos, 
önkénytes és nem önkénytes, kamatozó és nem kama-
tozó kölcsönöket kötött, megpróbálta az adóemelést, 
az államjavak eladását, a vámilletéknek csengő, pengő 

K . . J . . . . emlőkének. 
Zug a zápor s ablakomat a szél 
Meg-megrázza irgalmatlanul, 
S aztán serény fakó  paripáján 
tiyors futamban  tova elvonul. 

Én szobámban ülök elhagyottan, 
Kandallómban a tüzfény  dereng; 
Hallik macskám halk dorombolása, 
Félálomban amint szendereg. 

S én csak ülök bus gondolatimmal , . . 
Elmerengve nézem a tüzet 
Felcsapó láng . . . elhaló sziporka . . . 
Múltba járó bus emlékezet. 

Akkor erő, tettre kész keblemben . . . 
Most pihenés, renyhe nyugalom : 
Egy jelen, mely nem fut  pályabérért, 
Hir a dicsőség nem ront álmámon. 

Pedig egykor bájos ábrándok közt 
Széppé Tenni hltten a jövőt, 
Mig sirodnál minden szép reményem 
Mély bánatba, gyászba öltözött. 

Egy koporsó I S mennyi szép ábrándot 
S izent fogadást  zárt le • födél  1 . . . 
Meghasadt sziv . . . eltépett boldogság . . . 
Ara-fátyol  : . . . fehér  szemfödél. 

Es azóta sok terhes év járt el; 
De fájdalmam  sohasem apadt. . . . 

; pádében szedését, a minden' alakú papírpénz kibocsá-
tását, alkut és egyezményeket a tőzsdevei és a^btó-
k^rok játékát a tőzsdén és a bankrottságot. 

ty ' A „Moskovskija Viedemosti" berlini levelezője 
ketségbe vonja azon bírt, mely szerint a jelen hábern 
kezdetén Anglia éa Ausztria-Magyarország Gorcsakov 
herceghez jegyzéket 'intéztek volna, melyben kitejes-
zik, bogy caaua bellinek fogják  tekinteni, ha Orosz-
ország caak egy talpalatnyi török területet birtokol el. 
Igazán képes lenne-e Ausztria — kérdi levelező — e 
miatt háborút kezdeni ? Ez által Ausztria » bonyodal-
mak zűrzavarát hárítaná magára. Ez eaetben Olaaz- éa 
Németország hátára' másznának. Eddig Ausztria a ke-
leti zavarokat illetőleg Németországgal azövetaégben 
állott; ónálló cselekedetre ninca ereje egyréazt saját 
belügyei miatt. A német politikát következőképen 
lehet meg határozni: Auaztrának nem szabad igen 
nagy, Németország hatalmi körén kivttl fekvő  befolyást 
gyakorolni az európai külpolitikára. Hogy Ausztria 
tovább ia fog  belviszonyok miatt szenvedni s minden 
küinyomásnak engedni, ezt már a kereskedelmi szer-
ződési alkudozások sikertelensége mutatja. Bismarck 
herceg kezeit dörzsölte őrömében, bogy a hő óhajtá-
saival éa külpolitikájával összhangzó alkudozások meg-
hiuaultak. 

A „Sovremennyja Izviestija" constatálja, bogy 
vannak és pedig befolyásos  oroiz körökben peaaímis-
ták, kik sürgetik a békét, állítva, hogy Oroszország 
anyagi kimerültségét s erkölcsi csorbán kivül a jelen 
háborúval mitsem ér el. Igaza lenne ezen pessimismus-
nak a moszkvai lap szerint akkor, ha Oroszország 
csupán katonai becsületének visszaállításával elégednék 
meg. Európa ellentállására hivatkozni már kopott do-
log. Európa ellenállást tanúsítana, ha Oroszország ezt 
maga idézné elő elfogadva,  vagy mi roszabb, keresve 
a közvetitést. Álljon csak Oroszország nyolcazázer ka-
tonaság élén a rendelkezzék ezeken kivül a román, 
szerb, görög és montenegrói aegédhadakkal a majd 
kiválik, lesz e valakinek bátorsága ellentmondani azon 
határozatoknak, melyeket Oroszország egymaga, min-
den beavatkozást visszautasítva, a levert Törökország-
nak diktálni fogja.  Akkor teljea hatalmunkban állana 
minden anyagi erőmegfeazitéaért  egészen megfelelő 
kárpótlást és pedig még uzsorakamattal együtt kapni. 

A magyarországi dohányok jelöne ós 
jövője. 
(Folytatái.) 

De bármily kitűnő pipadohányokat szolgáltasson 
ia hazánk, a kor szellemének gátot vetni nem lehet, 
azzal haladni kell. A dohány-gyáros ma szivarborité-
kot éa szivarnak való dohányt keres. Az okszerű mű-
velés és gondos kezelés a magyar dohányt erre szin-
tén alkalmassá tenné, de ma a magyar dohány caak 
igen kis mértékben szolgáltat szivarnak valót. Ez az 
oka, hogy a magyar dohány évrő| évre kevesebb ér-
téket képvisel, azaz értéktelenedik*). 

Miután igy dohánytermelésünk bajainak, mint hi-
szem, ütőerére tapintottam, rá szeretnék mutatni a leg-
közelebbi teendőkre. E vegbő| szükséges lesz azokkal 
a tényezőkkel megismerkedni, melyek a dohány minő-
ségére befolyást  gyakorolnak. Ezek között 

1-ső a t a l a j . Régóta ismeretes, hogy a laza 

•) Egéizen magyar dohányból csak az I k r o j izivar ké.zül 
már a 2 kroi szivarban 10 — 15% külföldi  dohány ran. MUj ha-
izon volna, ha izivarjainlcat csak az 5 kroiig (ezekből a lagtBbb 
fogy)  tiiztán magyar dohányból kéizilhetnó'lc. 

S tudja isten, jól esik szivemnek, 
Hogy legalább búja megmaradt. 

Kftbdebó  Ferenc. 

„Gyermekhumor." 
Összegytljté Forgó bácsi (Ágai Adolf), 

— M u t a t v á n y u l . — 
Dusi és pajtása kölcsönös családi ügyekről be-

szélgetnek. „És hogy hivták mamádat leánykorában ?" 
kérdé a pajtás. Dusi egy kis gondolkozás után komo-
lyan felel:  .Nem tudom, akkor még nem ismertem." 

Zsiga bácsi kissé későn találta nőfll  vannr ma-
dame X-et ós ez elkéséa következő párbeasédre adott 
alkalmst egy vendég és a házaspár hat éves fia  közt : 
„Kitől kaptad ezt a szép óraláncot ? u „Mamától, eskü-
vője napján a papával." 

Sardonnak két ennivaló kis fia  van, a nagyobbik 
azonban ki-só röat a amit csak lehet, öccsével végez-
tet; A két fiacska  egy Jágyban alszik s^ lefekvéskor 
imádkozniok kell. A nagyobbik már ilyenkor aludni, 
azeretne s az imádság terhére van. „Tudod", mondja 
a kis röst „segítsünk egymásnak imádkozni ; te imád 
kozol, én meg majd a kezeimet kulcsolooa össze." 

.Hol van a mamád, kis fiam  ?" kérdé egy isme-
rős néni Palikától. „Betegen fekszik  az ágyban. Aztán 
szép kis babánk is van." „Kis babátok ? Hisz apád 
már két éve Amerikában van." „Sebaj, hisz minden 
hónapban kétszer küld levelet." 

„Elemér fiam,  tudod már, hogy az -éjjel egy kii 
öcsöt hozott a gólya ?" kérdi az apa kia fiától.  „Nem. 
Szaladok és megmondom a .mamának!" ujongott az 
apróság és sietett ki • szobából. 

„Papa," szólítja mog a kis fiu  apját „ugy e, az 
ökörnek az anyja ia ökör? „Dehogy, kia fiam  ; tehén." 
„Hát hogy lehet az ?" „Hát hogy lehet az, kis fiam, 
hogy a te mamád asszony és te mégis kis csacsi vagy?" 
„Ahá, tudom már," okoskodék a kis fiu  „tudom már, 
hát az ökörnek az apja is ökOr." 

homok-talajon könnyebb, finomabb  levelű és gyengébb, 
mig a nehéz agyagtalajon vastagerű, vastaglevelű és 
erőaebb dohány terem. E tekintetben tehát a megvál-
toztatás nem sokat használ; a talajnak a dohányra 
oly rendkívüli befolyása  van, hogy legyen bár a mag 
a legkitűnőbb fajta  dohány magja, abból nedves anyag-
talajon már az ellő évben sem lesz valami jó dohány 
a későbbi években pedig jó tulajdonságait végkép el-
veszti. Ez okból bizonyos helyen jó dohányt termelni 
nem abban áll, hogy jelesebb dohánymagról gondos-
kodunk, mert a minőség főleg  a talajtól, az időjárástól 
és a megfelelő  műveléstől és kezeléstől függ.  Főfel-
adat tehát a termelésre szánt talajuak kiválóan gondos 
megválasztása és művelése. 

Pipadohánynak a homokosabb, a szivardohány-
nak az agyagos homok leginkább megfelel.  Ebből ki-
tetszik, bogy a szivarnak való dohánynak nagyobb le-
velűnek, egy szóval erőteljesebben fejiődöttnek  keli 
lenni.neracaak őzért, hogy belőle hibátlanabb és több 
borítékot lehessen izabni, de hogy a nagyobbfoku  er-
jedést is baj nélkül kiállítassa. 

Oly talajokon, melyeket a föld  árja évről évre 
ellep, csak rendkívül óvatosan és bizonyos elvek**) 
méltatása mellett lahet közép minőségű dohányt ter-
melni. Ez esetben ia jobb lesz dombosabb helyekre 
ültetni, a hol a föld  árjának hatása már nem észlelhető 
többé. Ez áll a magyar Alföldnek  azon vidékeire, hol 
évről évre roszül égő dohány szokott teremni. 

2. A dohányra azonban nemcsak a talaj physikai 
tulajdoniága, hanem a talajbau levő növényi tápanyag 
kéazlet is félreismerhetetlen  befolyást  gyakorol. A do-
hány caak akkor diaalik, ha a talajban a saját testé-
nek felépítésére  szükséges tápláló sókat kellő mennyi-
ségben és pedig könnyen felvehető  állapotban találja. 
Olyan gyökérzete, mint átalában a pillangós virágáúak-
nak (Papilionacea), melyek a kőzet-törinelékekből is 
képesek tápanyagszükségletüket kierőszakolni, nincs 
a dohánynak, s igy nemcsak elegendő, de könnyen 
felvehető,  kész tápanyagokra van szüksége. 

Egy ez irányban tett kísérletemnél, a kimosott 
sovány homokba ültetett dohány egészen rendesen fej-
lődött, sőt virágzott is, de 15 levelének legnagyobbika 
csak 12 cmtr. hosszú, és 7*5 cmtr. széles volt, mig 
egy mellette fövő  hasouló nagyságú edényben, melyben 
a homokhoz a szükséges trágyasókat kevertem, az 
idén 51 cmtr. és 28 cmtr. széles levelek teremtek. 

Az általános növényi tápláló sók közül a dohányra 
kedvező befolyást  mutatnak a káliumsók és a mészsók 
némi fölöslege,  mig a chlór- és phosphor-fölösleg  nem 
válik a dohánynak hasznára. A chlór a dohány égését 
szállítja alá, a phosphorsav sok protein- (fehérje)  féle 
anyagképzéire ád impulsust, s ezek a dohánynak az 
égéinél kellemetlen, úgynevezett bundaszagot kölcsö 
nöznek. Ezenkívül maguk is rosszul égvén, a dohányt 
szintén roszabbúl égővé teszik. A nitrogéntartalmú 
trágyaszerek, tehát az ammon- és salétromsavas sók a 
levél képzését felette  előmozdítják, de egyszersmind a 
nicotin képződését ia, ugy annyira, hogy erélyes nitro-
gén-trágyával a dohányt kétszer oly erőssé lehet tenni 
mint előbb volt. 

Ezeket szem előtt tartva a dohányon ízlésünk 
szerint változtathatunk : erősebbé vagy gyöngébbé vál-
toztathatjuk a szerint, a mint soványabb helyre ültet-
jük vugy nitrogéntartalmú trágyaszerekkel kezeljük. 

Pipadohányra egyáltalán ajánlanám az érett istá-
lótrágyát vagy a compostot, melyekben a nitrogén ke-
vésbbé van képviselve, mint a friss  istállótrágyában. 

*») L. Term. tud. KrtzlBny 87-ik füz.t  417 lap. 

Kérdi a gyermek apját : „Atyus, mond meg csak 
nekem, mit tesz az, ba az ökör kérődzik ?" „Azt te-
szi fiacskám,  hogy már jóllakott és evéa után lefek-
szik." — Egyszer ebéd után vendégek érkeznek • a 
tornácon játszó kis fiút  megkérdik : „Itthon van-e a 
papa?" „Igen, benn van a szobában és kérődzik. 

„Hol voltatok kedves gyermekeim i" kérdi a nagy 
apa hazajött unokáit. „A mezőn, édes nagytata." „Es 
mit láttatok ott?" „Láttunk két szamarat, egy nagyot 
és egy kicsike piciny szamárkát", mond a kis fiunoka. 
„Es milyen nagy volt az a kis szamár?" kérdé a nagy-
apa leányka unokájától. „Olyan nagy, mint én." „És 
a nagyobb szamár milyen nagy volt, kis fiam  ? „Olyan 
mint te", feleié  a fiu.  „Oh, az nem igaz, ugy-e nagy-
tata, olyan nagy szamár mint te, nincs is !" mondá a 
a kis lány naivan. 

„Pali, ne, itt van egy alma, de oszd meg keresz-
tányiesen kis húgoddal." „Hogyan kell keresztényiesen 
megosztani?" kérdi a kis fiu.  „Annak adjuk a na-
gyobbik feiét,  akivel osztozunk." Pali kia bugának 
adva az almát, szól: „Ne az alma, oizd meg te." 

Egy kis fiu  meghallotta, hogy a gólya ismét egy 
kis öcsöt hozott. Midőn másnap gyermektelen nagy 
nénjénél volt és az eseményt elbeszélte, föloéz  nagy-
nénjére 8 igy szól : „Nénikém, neked ugyan luata gó-
lyád van.« 

A walesi herceg tavai Párisban időzött. Ez alka-
lommal a következő adomát eleveniték fel  a lapok 
1849-ben Viktória királyné jóreményben volt s közei 
állott a szüléshez. Férje Albert herceg egy este e 
szavakat mondja a walesi hercegnek, ki a szobában 
játazott: „Azt hiszem fiacskám,  hogy anyád nemsokára 
egy kia teitvérrel fog  meglepni téged. Szólj, milyel 
kívánsz : fiut-e,  vagy leányt?" A herceg elgondolkodot 
a aztán anyja felé  fordulva  nagy komolyan mondá 
„Ha edes anyámnak mindegy, akkor inkább egy kii 
ponay-lovat szeretnék." 

A kis Aladár az ablakból nézte a vihart s amin 
a felhők  gyorsan kergetőztek az égen ; egyszerre csak 
megszólal: „Mama, mama, nini, elszalad az ég." 

Az árvizet nézi a mama két kis fiával.  „Es ho 


